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భావముం: తనవార పటల కకప, సవిముంచేవార పటల దయ,  చడడ్డవార పటల కాఠినయమ, మముంచివార పటల 
ఇషటమ, రాజుల పటల సధుభావమ, పముండితులపటల అనురకత, సదుద్గురువులపటల పప్రిమ, శతుప్రి వుల పటల 
శౌరయ వకతిత, సీతస్త్రీలపటల నపుణత- వటన కలగి ఉముండే వారు కుశలురు. లోకముం వారన గౌరవిసుత ముంద.

యో బాలో మముంజతి బాలయముం, పముండితో వాప తేన సో।
బాలో చ పముండితమానీ స వ బాలో తి వుచచ్చతి॥

ఎవరరనా తెలవిలేనవాడ "నాకు తెలయదు" అన అముంగీకరముంచినపుపడ, అతను ఆ విషయముంలో 'జజ్ఞాన' (తెలసినవాడ) 

అవుతునాస్నేడ. అటల కాక తెలవిలేనవాడ "నను జజ్ఞానన" అన అనుకుముంటే పప్రియోజనముం ఏమీ లేదు: అతను 'మసూఢుడ' 

(తెలయనవాడ)గాన గురతముంచబడవలసి ఉనస్నేద.

వర కకప భకతుయలముందు, నజ సరద్గుమనముందనుకూల వకతిత, కా
పురుషులయముందు శాఠయమ, సుబుదుద లయముందనురకత, దలర స-

దుద్గురువులయముందు, శౌరయమ మకగాక్షులయముందు బబ్రగలల్భ భావ మీ
వరుస గళాపప్రివణులగు వారల యముందు వసిముంచు లోకమల్  ||

సముంసక్కకత మసూలముం
(భరత కహర) 

తెలుగు అనుసరణ
(ఏనుగు లక్ష్మణ కవి) 
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కలసి బబ్రతుకుదముం!
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చీమ, మిడత, పడపురుగు ఉముండేవి.

చీమ,  మిడత  పప్రితిరోజూ కలసి  తిరగేవి,  వానాకాలముం కోసముం  అవసరమరన  ఆహారానస్నేముంత
మముందుగా సకరముంచుకునవి.  చీమ ఆహారానస్నే వాసన పటట చసూపముంచేద;  మిడత దనస్నే తెచిచ్చ
చీమ పుటట దగద్గుర విడిచేద.

ఇక  మిడత,  పడపురుగు  రముండూ పప్రితిరోజూ
కలసి  తిరగి,  ఎకక్కడెకక్కడి  పటలసూ
సకరముంచుకొన  పడేవి.  పడపురుగు  నోటతో
తళముం పలకసత,  మిడత ఎగిర గముంతులు వసద.

రముండూ సముంతోషముంగా బిగద్గురగా నవుస్వకునవి.

ఎపుపడో ఒకసర ఈ మసూడూ కలసవి.  అటల
కలసినపుపడ మర పడపురుగు,  చీమ సరగాద్గు
మాటల డకునవి కావు. ఒకదనస్నే చసూసి ఒకట
మఖముం చిటలముంచుకునవి. 

మిడత మటకు వాళలదద్దర మఖాలకేసీ చసూసి నవస్వద.

"ఈ పడ పురుగుకు పనచేయటమే రాదు!  ఎపుపడూ ఆ పటలేముంట?"  అనద చీమ ఆ
తరాస్వత. మిడత నవస్వద- పడపురుగును వనకేసుకు వచేచ్చద.

"ఈ చీమక అసగలు పట అముంటే ఏముంటో తెలీదు! ఎపుపడూ ఆ పనముంట?" అనద పడపురుగు.

మిడత నవిస్వ, ఈసర చీమను వనకేసుకు వచేచ్చద.
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అముంతలో వానాకాల ముం రాన వచిచ్చముంద-

అడవిలో అముంతట నీళళ,  బురద!  బయటక వళాళలముంటే కషటముం అయపోయముంద చీమక.  అద
ఇముంటోలన ఉముండి,  దచుకునస్నే ఆహారముంతోటే వముంట చేసుకున,  అముందులో తను కొముంచముం తిన,

కొముంచ ముం మిడతకు కూడా పెటేటద.

మిడత అటల  తనకు చీమ ఇచిచ్చన ఆహారముంలోముంచే కొముంచముం తీసుకెళళ
పడపురుగుకు పెటేటద. అటపెరన రముండూ కలసి బురదలోన చకక్కగా
పటలు పడకుముంటసూ తిరగేవి.  ఆ సమయముంలో అవి సకరముంచిన
ఆహారముంలో కొముంత తీసుకెళళ మళళ చీమకు పెటేటద మిడత!

ఇటల  రముండ  మసూడేళళ  గడిచేసరక,  చీమకు  పడ  పురుగముంటే
గౌరవముం పెరగిముంద. పడ పురుగుకు కూడా చీమముంటే పప్రిమ కలగిముంద.

"పడపురుగు ఎముంత బాగా పడతుముందో కద,  ఎపుపడూ ఉతగహముంగా ఉముంటముంద!"  అనస్నేద
చీమ.

"చీమ ఎముంత మముంచిదో కద,  సముంవతగరమముంత శప్రిమపడతుముంద-  సస్వరదమే లేదు దనక!"

అనస్నేద పడపురుగు.

అటపెరన  మసూడూ  కలసి  సముంవతగరమముంత  కచేరీలు  చేసుకుముంటసూ,  కలసి  ఆహారముం
సకరముంచుకుముంటసూ, కలసి తిముంటసూ బబ్రతికాయ.

మన  సమాజముం  కూడా  ఇలాన  ఏరపడిముంద  అనపసుత ముంద  ఆలోచిసత.  అముందరమసూ  అనస్నే
సమయాలోలనసూ  అనస్నే  పనులసూ  చయయలేముం  కాబటట,  ఎవరక  వలరనటల  వాళలముం,  ఎవర  శకతక
తగినటల  వాళలముం,  ఎవర ఇషట నక తగినటల  వాళలముం-  పనచేసముందుకు అనువుగా ఈ వయవసస్థిలస్నే
ఏరపరచుకునాస్నేముం  అనమాట.  అయతే  ఈ  ఆదరారలు  సరగా  పనచేయాలముంటే  చీమలు,
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పడపురుగులాల గా తమ పనన తమ ఇషటముంగా చేస వాళళ ఎముంత మఖయమ,  మిడత లాగా
అముందరనీ  కలుపుకు పోయే వాళళ అముంతకముంటే మఖయముం. 

ఇతరులు  చేస  పనులోల  మముంచిన  చసూపముంచి,

అముందరసూ కలసిపోయేముందుకు దరుల  వస ఇటల ముంట
మిడతలకు నమసక్కరససూత,

పలలలముందరకీ పరీక్షల కాలపు శుభాకాముంక్షలతో,

కొతతపలల బకముందముం

1. మలుల ను మలుల తోన తీయాల; వజజ్రానస్నే వజబ్రముంతోన కోయాల!

2. కముంచు మజ్రాగునటల  కనకముంబు మజ్రాగునా?!

3. పలలక చలగాటముం యెలుకకు పజ్రాణ సముంకటముం!

4. వినశకాలే విపరీత బుదద:!
5 . తనకోపమే తన శతుప్రి వు!

6. మముంచమనస్నేముంత వరకు కాళళ చాచుకో!

7. ఋణ శేషముం శతుప్రి  శేషముం ఉముంచరాదు!

8. తీగ లాగితే డొక అముంత కదలనటల !

9. కాక మకుక్కకు దముండ పముండ!

10. కముంచే చేను మేసినటల !

11. పమ కాళళ పమకెరుక!

 స
మతలు

సక
రణ

: 
బి 

అశ
క, 

చన
స్నేకొ

తత ప
లల
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తతయయ డబ్రగగ
నపథయముం  :  ఢిలీలలో ఉముండే బిటట  సెలవలోల  అమరమర ఊరు పోరముంకక వచాచ్చడ.  తెలుగు ఇపుపడిపుపడే
నరుచ్చకుముంటనాస్నేడ- అముందుకన చాలా అనుమానాలు వసుత ముంటయ వాడిక. ఊళల సెరకల్ రపెయర్ షపు
నడిపముంచే వరబాబు కూతుర పలలలు దవదు, చిటట వాడి సస్నేహితులు. ఇక చదవముండి...

రచన : శమతి అనురాధ నాదెళళ, పోరముంక, విజయవాడ.

అరస్థి  రాతిబ్ర  అవుతుముండగా  బిటట క  మలకువ
వచిచ్చముంద.  చుటసూట  చసూసత  అముందరసూ  నదబ్రలో
ఉనాస్నేరు.  వరముండాలోక  వళల  చపుపడ
చేయకుముండా  చసూసడ...  రయనోన
కనపముంచలేదు! "ఏమయాయడ వాడ?” అన
ఒకక్క  నమషముం  ఖముంగారు  పడినా,  లోపలక
వచిచ్చ  చసూసత  తతయయ  మముంచముం  కప్రిముంద

మరముంత మడచుకున పడకున ఉనాస్నేడ
వాడ. 

ఇముంతలో  ఎవరో  దగిద్గున  శబద్దముం  వినపముంచిముంద
బిటట క.  అముందరవరపు  చసూసడ.  ఎవరసూ
కదలేలదు. 

తతమర  గదలోక  వళల  చసూసి  వచాచ్చడ.

ఆవిడ నదబ్రపోతోముంద.. అముంతలోన మళళ శబద్దముం

  బిటట  కథలు
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వచిచ్చముంద...బయట  వాన  శబద్దముంలోముంచే..

నదబ్రపోతునస్నేవాళలక వినపడకపోయనా,  మల-

కువగా ఉనస్నే బిటట క తెలుసోతముంద. 

శబద్దముం  ఇముంట  పప్రికక్కన  ఉనస్నే  సముందులోముంచి
వసుత నస్నేటల ముంద...  "ఎవరర  ఉముంటరు?  ఏమి
చయాయల?”  అన  ఆలోచిముంచాడ.

"తతయయన కానీ, అమరమరన కానీ లేపలా?

తన  చసూడాలా?  లేక  దవదున  లేపలా?”

అన  తేలుచ్చకోకుముండాన  టరచ్చ  లరట  వసి
వాకల  మముందు,  పెరట  వరపు  చసూసడ.

ఎవరసూ కనపముంచలేదు.  "సముందులో సన షడ
లో  ఎవరరనా  వచిచ్చ  నలబడాడ్డ రా?  అకక్కడ
చసూడాలముంటే  తలుపులు  తళముం  తియాయల.

ఎలా? చపుపడెరతే తతయయ లేసత రేమ...”

నెమరదగా  దవదున  లేపడ.  సెరగలతో
వరముండాలోక  తీసుకొచిచ్చ  గుసగుసలాడాడ.

రయనోనగాడ  లేచాడ  ఇముంతలో.  చిటట
కదులుతోముంద.  రయనోన  గాడ  ఎపుపడూ
అనవసరముంగా అరవడ.  అముందులో అముందరసూ
నదబ్రపోతునస్నేపుపడ.  చిటట  లేచి  వరముండాలోక
వచిచ్చముంద.  ఏమిటనస్నేటట  సెరగ చేసిముంద.  చుటసూట

చసూసి  వధి  గేట  గడియ  తీసి  ఉముందన
గమనముంచిముంద.  బిటట  ఆశచ్చరయ  పోయాడ.

తను కానీ,  దవదు కానీ గమనముంచన లేదు.

అముందుకే  అమరమర  చిటటన  మచుచ్చకుముంటసూ
ఉముంటముంద.  ‘ఆడపలల,  అనీస్నే  వివరముంగా
చసూసుత ముంద  అముంటసూ’ .  తమక  ఏదెరనా  పన
అపపజెపత చేసి వచేచ్చసత రు.  కానీ చిటట మాతప్రిముం
ఆ  పన  పూరతగా  చేసి  చుటసూట  పరసరాలు
మరోసర గమనముంచి మరీ వసుత ముంద. 

"అయతే ఎవరో ఇముంటోలక వచాచ్చరనస్నే మాట.

దముంగలేమ!” ఆ ఆలోచన బిటట క భలే థబ్రల్
న  ఇచిచ్చముంద.  "సినమాలోల  చసూసినటట
ఇపుపడ  తమముంత  దముంగన  పటట కున
పోలీసులక అపపగిసత రా?” 

గుసగుసగా  అనాస్నేడ  పోలీసులక  ఫన‘

చేదద్దమా,  దముంగ  వచాచ్చడ  మన  ఇముంటోలక,

అన?!’ అముంటసూ. 

చిటట తల అడడ్డముంగా ఊపముంద. "వానలో దముంగ
ఎముందుకొసత డ?  పటట బడితే  వాడ
పరుగెతత లనాస్నేకషటమే  కద.  ఎవరో  వానలో
తడిసి ఉముంటరు,  తల దచుకోవటముం కోసముం
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ఇముంటోలక  వచిచ్చ  ఉముంటరు"  అముంద.  రయనోన
గాడిక ఏమరస్థిమరముందో ఏమగానీ తోక మాతప్రిముం
తెగ  ఊపసుత నాస్నేడ.  అముంతలోన  తతయయ
లేచి  వచాచ్చరు  ఈ  గుసగుసలక.  వససూతన
వరముండాలో లరట వసరు. 

‘ఏమిటరాజ్రా,  నదబ్రస్త్రీపోకుముండా  ఏముం  చేసుత నాస్నేరు
మీరముంత ఇకక్కడ?’ అనాస్నేరు. 

‘తతయాయ, ఎవరో గేట తీసుకున మన
ఇముంట  లోపలక  వచాచ్చరు.  నను  దముంగ
అముంటముంటే చిటట మాతప్రిముం ఒపుపకోవటల . ఎవరో
వాన  వసోతముందన,  నీడ   కోసముం  లోపలక
వచాచ్చరన  అముంటోముంద  అనాస్నేడ  బిటట’ .

తతయయ ఇముంట చుటసూట లరటల  వసి వరముండా

తళముం  తీసి,  ‘ఎవరద  అముంటసూ  బయటక’

నడిచారు.  పలలలు,  రయనోన  కూడా  వనకే
వళాల రు.

ఎవరో  ఒక  అపరచితుడ-  యాభర  ఏళలకు
పెరబడి  ఉముంటయ-  తలమీదుగా  దుపపట
మకక్క  కపుపకున,  చలక  వణుకుతసూ,

నలబడి  ఉనాస్నేడకక్కడ:  ‘అయాయ,
తపెరప్పైపోయముంద!  చలక,  వానక  తటట కోలేక
గేట తీసుకున లోపలక వచాచ్చను.  దముంగన
కాదు బాబసూ!’ అనాస్నేడ దనముంగా. 

తతయయ వముంటన అతనస్నే వరముండాలోక పలచి
కూరోచ్చమన చపప,  లోపలకెళల పత పెరజమా,

చకాక్క  తెచిచ్చ  తొడకోక్కమన  ఇచాచ్చరు.

వముంటముంటోలకెళల  అనస్నేముం  గినెస్నే  చసూసి  అనస్నేముం,

కూర తెచిచ్చ  ఇచిచ్చ,  వడిగా టీ  కూడా పెటట
ఇచాచ్చరు. 

బిటట  ఇదముంత ఆశచ్చరయముంగా  చసూసుత నాస్నేడ:

రాతిబ్ర  పూట  అముందరసూ  నదబ్రపోతుముంటే  గేట
తీసుకున వచిచ్చ, సముందు గుమరముంలో షడ కప్రిముంద
కూరుచ్చనస్నే  కొక్రొతత  మనషిన,   'ఇటల  లోపలక
ఎముందుకు  వచాచ్చవు?’  అన  కోపపడకుముండా,
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అతన  ఆకలన  పటటముంచుకొన,  అనస్నేముం  పెటట,
పొడి  బటటలు  ఇచిచ్చన  తతయయ-  "బలే
గొపపవాడ  కద!”  అనుకునాస్నేడ.  "నను
కూడా అలా తతయయలా గొపపగా ఉముండాల!"

అనుకునాస్నేడ.

తెలలవారే సరక తతమర కొముంచముం కొముంచముం
దగుద్గుతోముంద.  వాన  తగిద్గుపోయముంద;  అయనా
కాసత  చలలగా  ఉనస్నేద  వాతవరణముం.  అద
తతమరక దగుద్గు తెపపముంచినటల ముంద. 

తతయయ  ఆఫసునుముంచి  వచిచ్చ  అమార‘ ,

మిరయాల  కషయముం  తజ్రాగేవా?’  అన
అడిగేరు.  ‘తగేనురా.  ఉకక్కరబికక్కర
అయపోయముంద.  ఏదెరనా మాతప్రి  పటట కురా’

అముంద తతమర. 
తతయయ  సెరకల్  తీససరక  బిటట  సిదదముంగా
ఉనాస్నేడ.  తతయయతోపట  తనసూ
మముందుల షపుక వసత నన బయలుదరాడ.

తతయయ షపులోక వళాల క,  బయట మటల
మీద  నుముంచున  చుటసూటత  చసూసడ.

అటపెరన  తలతిత  షపు  పరు  చదవితే
ఇముంకేమముంద-  అమర,!!  ‘చినస్నే  డబ్రగ  హస’

అన ఉముంద! 

"తతయయ  ఆరోజు  'డబ్రగగ  చడడ్డవి'  అన
చపపడ కద?! మర ఇపుపడ ఇకక్కడ ఏదో
కొముంటనాస్నేడ ఏమిట?”  అన బిటట క చాలా
అనుమానముం వచిచ్చముంద. 

అముంతలోన తతయయ దుకాణముం నుముండి ఏదో
కొనుకొక్కచిచ్చ  పదరా  అనాస్నేరు‘ ’ .  వముంటన
బిటట  తతయాయ‘ ,  మీరు  తెచిచ్చముంద
డబ్రగేగనా?” అన అడిగాడ.

"అవును,  తతమరకోసముం!”  అనాస్నేడ
తతయయ.  ‘ఎముందుకు  ఇలా
అడగుతునాస్నేడ?'  అన  ఆశచ్చరయపోతసూ.
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"వముంటన  ఆ  డబ్రగగ  తీసుకెళళ  దుకాణముంలో
వనకక్క  ఇచచ్చయ్  తతయాయ!’  అనాస్నేడ
బిటట  సీరయస గా. తతయయ తెలలబోయాడ.

‘ఏమరముంద బిటసూట?’ అనాస్నేడ.

‘తతయాయ, నువుస్వ ఆరోజు ఏమి చపపవు?

'డబ్రగగ  చడడ్డవి'  అనాస్నేవా  లేద?  ఇపుపడేమ
తతమరక  డబ్రగగ  కొముంటనాస్నేవా?’  అనాస్నేడ
బిటట  అసహనముంగా. 

తతయయ పడీ పడీ నవాస్వడ: ‘సరీ నానాస్నే!
అసలరతే 'డబ్రగగ' అముంటే 'మముందులు' అన అరస్థిముం
రా.  అముంటే వాటలో ఆరోగాయనక  పనకొచేచ్చవి
కూడా  ఉముంటయ:  అవి  'మముంచి  డబ్రగగ'
అనస్నేమాట. ఆరోజు మనముం మాటల డకునస్నేవి

మతుత  పదరాస్థి లు.  అవి చాలా చడడ్డవి.  వాటన
ఎవస్వరసూ  అమరకూడదు,  కొనకూడదు.

అయనా  పప్రిభుతస్వనక  తెలీకుముండా  వాటన
అనస్నే ఊళలలోలనసూ అమేరససూత నరముం చేస వాళల
కొముందరునాస్నేరు.

పలలలు-  పెదద్దవాళల  కూడా,  కొముందరు  వాటక
అలవాట  పడి,  చదువులు,  ఉదోయగాలు
మానసి,  మతుత లో  పడి  ఉముంటనాస్నేరు.  ఆ
మతుత లో  నరాలు  చేసుత నాస్నేరు.  ఆ  డబ్రగగ
వరురా,  బిటసూట!’  వివరముంగా  చపపడ
తతయయ. 
అపపటక  గానీ  బిటట క  సముంగతులు  సరగా
అరస్థిముం  కాలేదు.  'దవదుక  కూడా  ఇనస్నే
సముంగతులు  తెలీదు.  వాడిక  ఈ  వివరాలనీస్నే
చపపల' అనుకునాస్నేడ బిటట . 

‘తతయాయ,  అమరమరక  మాతప్రిముం  చపపకేముం,

ఈ సముంగతి?!  'ఇముంకా తెలుగు రాలేదు'  అన
ననుస్నే  వళాకోళముం  చేసుత ముంద  అనాస్నేడ’

బుముంగమసూతి  పెటట.   ‘అలాగేలేరా,  నీ
రహసయముం  కాపడతనులే!’  అనాస్నేరు
తతయయ నవుస్వతసూ.



కొతతపలల                                                      13                                                          ఏపప్రియల్ 2018

చిటటగాడి ఆకాశయానముం
రచన: వరర, 5 వ తరగతి, వికాసవిదయవనముం, పోరముంక, విజయవాడ.

చిటటక ఆకాశముం అముంటే ఇషటముం.  అద ఎముంత చకక్కగా
నీలముం  రముంగులో  ఉముంటముందో  అన  మచచ్చట.

ఆకాశముంలో ఎగిరే  పక్షులముంటే  ఆశచ్చరయముం.  'మనముం
ఎగరలేమముందుకు?'  అన  పప్రిశస్నేలు.  ఆకాశముం
గురముంచి  తెలుసుకోవాలన  బలే  ఉబలాటముం.

అసతమానసూ  వాళళ  అమారనానస్నేలస్నే  ఆకాశముం
గురముంచి ఏదో ఒకట అడగుతసూ  ఉముండేవాడ. 

బడిక వళళ వచాచ్చక,  కాసతముంత ఏదెరనా తిన,  మళళ ఆడకునముందుకు వళళవాడ చిటట.  ఒకసర
అటల  ఆడకున వచాచ్చడ. బాగా అలసిపోయ ఉనాస్నేడేమ, వముంటన నదబ్రపటేటసిముంద.

బమరల కథ
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ఆ  వముంటన  వాడ  అముంతరక్ష  యాతప్రికు
బయలుదరాడ.  ఎగిరేటపుపడ మొదటోల వాడిక
రకక్కలు లేవు.  కానీ ఒకసర ఎగిర మబునలలోక
వళత ముండగాన  వాడిక  మబునలాల ముంట  రకక్కలు
మొలచాయ.  అవి  వాడిన  ఇముంకా  పెరపెరక
తీసుకువళాళయ. 

అటల  పోతుముంటే వాడిక కొముంగలాల గా తెలలట రకక్కలు
పెటట కునస్నే  పక్షులు  కలసి  ఎగురుతసూ
కనపడాడ్డ య.  చిటట  వాట  రకక్కలు  పటట కున
చసూశాడ.  మతతన దసూదలాగా అనపముంచినెర,  అవి.

అముంతలో వాడి వనకనుముండి నీలముం రముంగు పక్షులు దసూసుకువచాచ్చయ.  'ఇదమి కొతత  పక్షి?!'

అనస్నేటల , అవి వాడి వముంక కోపముంగా చసూశాయ. 

అముంతలోన ఉనస్నేటట ముండి చిటటగాడి శరీరముం మరముంత
తేలకగా  అయపోయముంద.  'ఏమిట'  అన
చసూసుకుముంటే  వాడి  రకక్కలు  ఇముంకా  పెదద్దవి
అయాయయ.  ఇపుపడ  రకక్కలు  కొముంచముం  ఊపతే
చాలు-  చాలా  పెరక  వళళపోతునాస్నేడ.  అటల
పోతుముంటే వాడిక తనలాగే ఎగురుతునస్నే  పెటటలు
కొనస్నే  కనపముంచాయ.  అవి  బముంగారపు  రముంగులో
మరుసుత నాస్నేయ. చిటటగాడిక ఆశచ్చరయముం వసిముంద.

'పెటటలు ఎగరటముం ఏముంట?  వాటలో ఏమముందో మర,  చసూడాల'  అనుకునాస్నేడ.  కానీ ఎముంత
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పప్రియతిస్నేముంచినా వాట మసూతలు తెరుచుకోలేదు. 

అముంతలోన  వాడిక  కొముంచముం  చల  వయటముం
మొదలు పెటటముంద. ఒకసర వణికపోయాడ; కానీ
'లేదు,  అముంతరక్షముంలో  చలక  తటట కోవాల'

అనుకోగాన ఇముంక చల వయలేదు.   అముంతలోన
పెదద్దగా శబద్దముం చేసుకుముంటసూ ఓ విమానముం అటగా
వచిచ్చముంద.  'అద  తనన  గుదుద్ద తుముందమ'  అన
చిటటగాడ  భయపడాడ్డ డ  కానీ  అద  చాలా
దసూరముంనుముండే  మరొక  వరపుకు  తిరగి
వళళపోయముంద.  చిటట  "హమరయయ"  అన ఊపర
పలుచ్చకునాస్నేడ. 

అపుపడ  వాడ  ఉనస్నే  ఆ  సస్థిలముం  ఏదో  తెలసిన  చోట  లాగా  అనపముంచిముంద.  చసూసత
ఎదురుగుముండాన ఇముందబ్రధనసుగ!  వాడిక చాలా సముంతోషముం వసిముంద.  వగముం తగిద్గుముంచి,  ఆ రముంగుల
పప్రిపముంచముంలోక దసూరాడ. చసూససూతముండగాన ఏడ రముంగులసూ ఒకదన తరాస్వత ఒకట వాడి మీద
కురసయ.  ఏడేడ  రముంగులసూ  వాడిక  అముంటకునాస్నేయ.  "అయోయ,  ఈ  రముంగులు  మళళ
వదులుతయో, వదలవ" అన నవాస్వడ వాడ. అముంతలోన  నెమరదగా వరరముం మొదలయయముంద.

వాడి మీద కురసిన రముంగులనీస్నే  ఆ వరరపు నీళలలో కొటట కుపోయాయ.  కానీ ఏమముంటే వాడ
తడిసి మదద్దయాయడ. 

ఇముంకాసత  పెరక  ఎగిరేసరక,  వరరముం  కాసత  ఆగిపోయముంద.  అయతే  వాడిక  ఇపుపడ  ఒముంటరగా
అనపముంచసగిముంద:  "నాతోపట నా సస్నేహితులు కూడా ఉముంటే బాగుముండేద"  అనుకునాస్నేడ
"మేమముందరముం కలసి బముంతి ఆట ఆడకునవాళళముం..  సరే,  ఇముంక ఎముంత సపన వళాత ను ఇటల ?
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ఇముంటక వళళపోతను. అమరవాళళ వతుకుక్కముంటసూ ఉముంటరు" అనపముంచిముంద వాడిక. 

"సరే"  అన  కముందక  చసూసత   ఎకక్కడా  ఒకక్క
ఇలుల కూడా  లేదు!  "ఎటవరపు  పోవాల
ఇపుపడ?!" అన ఆముందోళన మొదలరముంద. తికమక
మొదలరముంద.  అయతే సరగాద్గు  అద  సమయానక
నెమరదగా వలుగు మొదలరముంద.  ఏవవ శబాద్ద లు
వచాచ్చయ:  "ఒరే చిటీట!  లగరా చిటీట!"  అముంటసూ,

వాళళ అమర గొముంతుతోటే.  

కళళ  తెరచి  చసూసత  అమేర.  నదబ్ర  లేపుతునస్నేద:

"లేరా  చిటీట,  ఎముంతో  సపటనుముంచి  లేపుతునాస్నే
ననుస్నే" అముంటసూ. 

చటకుక్కన లేచి గడియారముం కేసి చసూసి "అమర!  ఆలసయముం అయపోయముంద"  అముంటసూ బాత
రసూముం వరపుకు పరుగు పెటట డ చిటట. 

చిలప పప్రిశస్నేలు                                      
1. తగలేన రసముం ఏమిట?                                    

2. బసుగలో ఎముంతమముంద కూరోచ్చవచుచ్చ?

3. నార లేన విలుల  ఏమిట?

4. ఆటలు అడన పలయర్ ?!

5. డెర స్త్రీవర్  లేన బస  ఏద?    

6.రాయ నీళళలో వసత ఎముందుకు మనగిపోతుముంద? జవాబులు:

1. పదరసముం            
2. పటటనముంత మముంద     
3. హరవిలుల         
4.  సీడీ పలయర్          
5. సిలబస     
6. ఈత రాదు కాబటట  
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రముంగుల సీతకోక చిలుక
నజమా ?! సీతకోక చిలుకక రముంగులు ఇటల గేనా, వచిచ్చముంద?!

రచన : యశకకషష, 6 వ తరగతి, కాప్రి స వర్డ్డ ససూక్కల్ ,గుముంటసూరు

అనగనగా ఓ చిటట సీతకోక చిలుక ఉముండేద.

ఆ  రోజులోల  సీతకోక  చిలుకలకు
రముంగులుముండేవి కాదు. 

అముందుకనో,  ఏమ,  మర  దనక  చాలా
పప్రిశస్నేలు ఉముండేవి. 

అపపటోల  ఎపుపడో  ఓసర  తను  గసూటోల
పడకొన  నదబ్రపోయముంద  కద,  ఆ  తరాస్వత

ఇటల  రకక్కలతో  నదబ్రలేచిముంద.  నదబ్రలేచేసరక
చసూసత  చుటసూటత ఎవస్వరసూ లేరు.  అయనా
దనక  ఏమీ  భయముం  వయయలేదు!  అద
అటల న  ఎగురుకుముంటసూ  పోయ,  తనలాగే
రముంగులేలన  ఓ  పెదద్ద  సీతకోక  చిలుకన
కలుసుకునస్నేద. 

"నువస్వనా,  మా  అమరవి?"  అన  అడిగిముంద
దనస్నే.
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అద నవిస్వముంద. 

"నను అపపటోల  ఎపుపడో గుడల  పెటట ను.  ఆ
గుడలలోముంచి చినస్నేచినస్నే పురుగులు వచాచ్చయ.

చినస్నే  పురుగులు బాగా ఆకులు అలమలు
తిన, పెదద్దయాయయ.

నను చసూససూతముండగాన అవనీస్నే గసూడ
కటట కొన నదబ్రపోయాయ.  నాకు అముంతవరకే
తెలుసు" అనస్నేద.

"అయతే నువస్వలే,  మా అమరవి!  నను ఆ
గసూటోలముంచి  ఇవాళళ  బయటక  వచాచ్చను"

అనస్నేద చిటట సీతకోక చిలుక.

"ఓహ!  అవునా!  బాగుముంద బాగుముంద.  సరే,

మర  నీకు  ఇపుపడ  ఆకల  వసోతముంద?

పూలమీద వాల, నీ తొముండముంతో మకరముందనస్నే
తజ్రాగు!  కడపు నముండతుముంద"  చసూపముంచిముంద
అమర, ఓ పువుస్వ మీద వాలుతసూ.

కడపునముండా  మకరముందముం  తజ్రాగాక  సీతకోక
చిలుకకు  హాయగా  అనపముంచిముంద.  కొముంచముం
కొముంచముంగా నదబ్ర కూడా వచిచ్చముంద. 

"వాతవరణముం  మారపోయముంద.  వాన
వసుత ముందమ! ఈ ఆకుల పొద కప్రిముంద వరపున-

ఇదగ-  పొడిగా  ఉముంద  చసూసవా?  ఇకక్కడ
పడకో,  జగప్రితతగా.  వానలో  తడవకు!

పప్రిమాదముం"  జగప్రితతలు చపపముంద పెదద్ద  సీతకోక
చిలుక.

కొదద్ద  సపటక  ఉరుమలు,  మరుపులతోట
పెదద్దవాన మొదలరముంద.  చిటట  సీతకోక చిలుక
కదలకుముండా అకక్కడే కూరుచ్చన, వాన మగిస
వరకూ చసూసిముంద. పెదద్ద సీతకోక చిలుక దన
పప్రికక్కన వాల,  కలగముంటనస్నేటల  మాటల డిముంద:

"చాలా  పెరక  వళత  సస్వరద్గుముం  అన  చోట
ఉముంటముందట.  సస్వరాద్గునక రాజు ఇముందుప్రి దు.  ఆ
రాజుక  మరుపుల  వరరముం  అముంటే  చాలా
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ఇషటమట. 

అటల  వరరముం వచిచ్చనపుపడ ఆయన తన
ధనసుగను ఈ భసూమి మీదక వదులుతడ.

నను కూడా చసూసను- దనక బలే రముంగులు
ఉముంటయ!" చపపముంద. 

"ఆ  రముంగులనీస్నే  మనక  ఉముంటే?..  ఎముంత
బాగుముంటముందో!"  అనుకునస్నేద చిటట సీతకోక
చిలుక. కానీ ఆ మాటన అద పెరక అనలేదు. 

అముంతలో  వాన  వలసిముంద.  సనస్నేగా  తుముంపర
మాతప్రిముం  పడతునస్నేద.  అముంతలో  ఆకాశముం
నముండా ఇముందబ్రధనసుగ విరసిముంద. 

పలల  సీతకోక  చిలుక  ఇముంక  ఆగలేక
పోయముంద.  చటకుక్కన  ఎగిరముంద.  పెదద్ద
సీతకోకచిలుక  వారసుత నాస్నే  వినకుముండా
ఎతుత కు,  ఇముంకా  ఎతుత కు-చివరక
ఇముందబ్రధనసుగను  చేరుకునముంత  వరకూ-

ఎగురుతసూ  పోయముంద.  ఇముందబ్రధనసుగను
తడమతసూ,  మరసిపోతసూ   "ఇముందబ్ర-
ధనససూగ!  ఇముందబ్రధనససూగ!  నువిస్వముంత
అముందమరనదనవన  అనుకోలేదు.  నాకు  నీ
రముంగులు  కొదద్దగా  ఇవస్వరాద?  పలజ!"  అన
పజ్రాథేయపడిముంద. 

ఇముందబ్రధనసుగక దన పప్రిమ, అమాయకతస్వముం
చసూసి బలే మదద్దచిచ్చముంద. 
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"సరేలే!  నామీద  వాల,  బాగా  పొరుల .  ఎనస్నే
రముంగులు కావాలో అనీస్నే తీసుకో!" అనసిముంద.

ఇముంకేమముంద,  సీతకోకచిలుక  ఇముందబ్రధనసుగ
మీద  పొరలముంద;  రముంగులు  రముంగులుగా

మారపోయముంద!   ఆ  వముంటన  వానజలుల తో
చుకక్కల డిజెరన కూడా వయముంచుకునస్నేద!

ఇక  ఆనాట  నుముండీ  పప్రిపముంచముంలో  సీతకోక
చిలుకలనస్నేటకీ రముంగులు వచేచ్చసయ!

ఓ మాట...

కొతతపలలలో  పలలల రచనలకు పజ్రాధానయత ఉముంటముంద. ఈ పుసతకముంలో దదపు సగముం కథలు పలలలు 
రాసినవి; మిగిలనవి పలలలకోసముం పెదద్దలు రాసినవి.  ఈసరరతే బమరలు  వసిన  వాళళ కూడా 
పలలలే! వాళలముంత అనముంతపురముం రాధా ససూక్కల్ లో ఏడ-ఎనమిద-తొమిరదో తరగతులు 
చదువుతునాస్నేరు.  అటల గ, అనుకుముంటే మీరసూ బమరలు వయచుచ్చ;  మీరసూ కథలు రాయచుచ్చ!

పలలలను కలవటముం, వాళల చేత తెలుగులో కథలు రాయముంచటముం, బమరలు వయముంచటముం, వాళళ  
పముంపన కథలస్నే,  బమరలస్నే  సరదదద్ద  మిగత పలలలముందరకీ  నచేచ్చటల   పుసతకాలుగా తయారు 
చేయటముం, దనకోసముం ఓపెన  సోరుగ  ఉపకరణాలను వాడటముం, కథలస్నే అముందరసూ ఉచితముంగా 
చదువుకునటల  ఇముంటరస్నేట లో  పెటటటముంతోపట,  కొనస్నే పప్రితులు అచుచ్చ వసి,  ఇషటపడిన వాళలకు 
అముందముంచటముం మాకు ఇషటముం. 

ఈ పనులనీస్నే ఎముందుకు? ఎముందుకముంటే ఇవి అముందరకీ మేలు చేసత య కాబటట! ఇటల  అముందర మేలసూ 
కోర చేస పనులోల మీ శకత కొదద్ద మీరసూ పలుపముంచుకోముండి.  బాగా చదవముండి!  బాగా గీయముండి! బాగా 
రాయముండి!  నవస్వముండి!  ఆలోచిముంచముండి!  చకక్కగా పడముండి! మముంచి పౌరులుగా ఎదగముండి!

పలలల కథల పప్రిపముంచానక సస్వగతముం !
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సస్నేహ ధరరముం
కొనస్నే రకాల కథలతో సినమాలు, సీరయళళ తీయచుచ్చ. ఇదగ, అటల ముంట ఓ కథ.. 

రచన: పలల సయ కరణ , 8 వ తరగతి, పప్రిభుతస్వ ఉనస్నేత పఠశాల, టకక్కల, శకాకుళముం జిలాల .

అనగనగా  ఒక  ఊళళ  రాజు,  రవి  అన
మితుప్రి లు  ఇదద్దరు  ఉముండే  వాళళ.  చినస్నేనాట
నుముండి  ఇదద్దరసూ  కలసి  తిరగేవాళళ,  కలసి
చదవవాళళ,  ఏ పన  చేసినా ఇదద్దరసూ కలసి
చేసవాళళ. 
పెదద్దవుతునస్నే  కొదద్ద  ఇదద్దర  మీద  బాధయతలు
పడాడ్డ య.  బబ్రతుకు తెరువుగా రాజు  కరాణా
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దుకాణముం  పెటట కునాస్నేడ;  రవి  బటటల
వాయపరముం  పెటట కునాస్నేడ.  ఇదద్దరకీ పెళళళళ
అయాయయ.  "వాయపరాలు  బాగాన
సగుతునాస్నేయ"  అనుకునసరకలాల ,  బటటల
వాయపరముంలో  నషట లు  మొదలయాయయ
రవిక.

"ఆదయముం  తకుక్కవరముంద;  అపుపలు
ఎకుక్కవయాయయ-  అపుపలవాళళ  ఇముంట
మీదక  వసుత నాస్నేరు!"  అన  విచారపడతునస్నే
రవిన ఓదరాచ్చడ రాజు:

"దుకాణముం  అమేరసెయయ.  వచిచ్చన  డబునతో
అపుపలనీస్నే  తీరచ్చయయచుచ్చ.  'ఆ  తరాస్వత  ఏముం
చేయాల'  అనద  మళళ  చసూసుకుముందముం"

అనాస్నేడ.

దుకాణానస్నే  అమారక,  అపుపలనీస్నే  తీరచ్చగా
ఇముంకొనస్నే డబునలు మాతప్రిముం మిగిలాయ రవి
దగద్గుర.   రాజు  వాటక  సమానముం  మొతత నస్నే
తన  వముంతుగా  తీసి  ఇససూత,  "నీ
డబునలతోబాట  దనీస్నే  పెటట బడిగా  పెటట,
పటస్నేముంలో,  ఈసర కూడా బటటల వాయపరమే
కొతతగా  మొదలటట .  ఇపుపడ  ఇముంక  అనీస్నే

లాభాలే  వసత యలే;  మేలవుతుముంద"  అన
పోజ్రాతగహిముంచాడ.

"ఇపపటకే ఊరముంత అపుపలముంటే,  పెరన ఇముంకా
నీకు  కూడా  అపుప  పడమముంటవా?  ఏముం
వదుద్ద !" అనాస్నేడ రవి.

"నను  నీకు  ఇసుత నస్నేద  అపుపగా  కాదు.

సస్నేహితుల  మధయ  అపుపలు  ఉముండవు.  ఈ
డబునలస్నే నువుస్వ నాకు తిరగి ఇవస్వనకక్కరేలదు"

అముంటసూ  బలవముంతముంగా  ఆ  డబునలస్నే  రవి
జేబులో  పెటట, సస్నేహితుడిన  పటస్నేముం పముంపడ
రాజు.

పటస్నేముంలో  రవి  బటటల  వాయపరముం  బాగాన
నడిచిముంద.  మితుప్రి లదద్దర మధాయ కొముంత కాలముం
పట ఉతతర  పప్రితుయతతరాలు కూడా చకక్కగా
నడిచాయ.  ఆపెరన  మలలగా  అవ  తగాద్గుయ;

చివరక  పూరతగా  ఆగాయ;  ఎవర  జీవితముం
వారదెరముంద. 

రాజుద  సముంతకపత  కరమరన  జీవితముం.  కానీ
పెదద్దగా  ఎదుగుదల  లేదు.  రాజు  భారయకు
ఏమముంత చదువు రాదు.  పలలటసూరు మనషి.
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వాళల కొడకు శివ పలలలోన చదవాడ. 

రవి  మటకు  కొనస్నేళళకు  ధనవముంతుడ
అయయడ.  అయతే మళళ ఏనాడూ అతను
ఊరక  రాలేదు;  ఊర  గురముంచి
తలుచుకోలేదు.   రవి  భారయ  ఇముంగీలషు
నరుచ్చకునస్నేద.  కొడకు పటస్నేముంలో చదవటముం
మొదలటట డ.

అముంతలోన అనుకోన సముంఘటన ఒకట
జరగిముంద.  పలలలో ఉముండే రాజు అకసరతుత గా
గుముండెపోటతో  మరణిముంచాడ.

కుటముంబానక దకుక్క లేకుముండా అయయముంద. 

రాజు  కుటముంబముం  కరాణా  దుకాణానస్నే
అమేరసి,  పటస్నేముం చేరుకునస్నేద.  అకక్కడ రాజు

భారయ  శాముంతమర  ఒక  కముంపెనీలో  పన
చేసుకుముంటసూ,  కొడకు  శివన
చదవిముంచసగిముంద. పటస్నేముంలోన ఉనస్నే రామకు
ఆ సముంగతి తెలీదు.

కాలేజీలో  చేరన  కొతతలోల  శివ  దగద్గుర  అసలు
ఏమాతప్రిముం  డబునలు  ఉముండేవి  కావు.

అపుపడొకసర  కాలేజీ  ఫజు  కటటటముం
ఆలసయమరనపుపడ,  వాళల  తరగతిలోన చదవ
రమేష్ వాడిక సయముం చేసడ.  రమేష్ వాళల
నానస్నే  పరునస్నే  పెదద్ద  వాయపర.  తస్వరలోన శివ
రమేష్  ఇదద్దరసూ  మముంచి  మితుప్రి లయాయరు.

ఇదద్దరసూ ఒకర ఇముంటకొకరు అనకసరుల  వళళ
వచేచ్చవాళళ; కలసి చదవవాళళ.
ఆ  సముంవతగరముం  రమేష్  పుటటన  రోజు  పరీట
ఇససూత,  శాముంతమరన  కూడా  గటటగా
ఆహాస్వనముంచాడ.  సరేనన  శివ,  శాముంతమర
ఇదద్దరసూ రమేష్ వాళల ఇముంటక వళాళరు.

అకక్కడ  రమేష్  వాళలక  తన  తలలదముండప్రి లస్నే
పరచయముం చేయబోయాడ-  కానీ ఆ సరకే
వాళళ  శాముంతమరన  చసూసి  నశేచ్చషుట లరపోయ
ఉనాస్నేరు!  రమేష్  వరవరో  కాదు-  రామ
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కొడకే!

రామ,  అతన భారయ వముంగి శాముంతమర కాళలక
నమసక్కరముంచి కళళ నీళళ పెటట కునాస్నేరు. 

'రాజుక ఇలా అయముందన మాకు తెలీన

లేదు'  అన  నొచుచ్చకునాస్నేరు.  "రమేష్  మా
రాజు  కొడకేననమాట!  పులక  పుల  బిడడ్డ
పుటటముంద" అన మచుచ్చకునాస్నేడ రామ.

"నీకు తెలుసుకద వదనా,  నా వాయపరానక
సగముం  పెటట బడి  రాజుద.  రాజు మముంచితనముం
వలల,  దవుడి దయవలల  నా వాయపరముం ఇలా
సగుతునస్నేద.  నను ఏనాడో భాగాలు పముంచి
ఉనాస్నేను-  ఈ  ఆసితలో  సగముం  వాట  మా
రాజుద-మీద!"  అముంటసూ  పతజ్రాలను  తెచిచ్చ
శాముంతమర మముందుముంచాడ రామ.

చసూసుత నస్నే శివ,  రమేష్ లకు అసముంకలపతముంగాన
కళళలో నీళళ తిరగాయ. 

పొడపు కథలు:

1. బముంగారు భరణిలో రతస్నేలు.. పగలగొడితే కానీ బయటకు రావు. ఏముంటవి?!

2. మసూడ కళళముంటయ కానీ శివుడ కాదు. ఎవరద?!

3. పొటటలో వలు- నెతిత మీద రాయ. ఏముంటబాన అద?!

4. తెలలన పోలీసుకు నలలన టోప. ఏముంటద?!

5. మగుద్గురు అనస్నేదమరలకు ఒకటే టోప. ఎకక్కడముంటముంద?

జవాబులు: 1. దనమర గిముంజ, 2. టముంకాయ, 3. ఉముంగరముం, 4. అగిద్గుపులల, 5. తటకాయ
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శప్రిమ ఫలతముం
అపపటోల ఎవరో ఇముంగీలషు వాళళ కనుకుక్కనాస్నేరు- ఏనుగులు కాలవలు తప్రివస్వ సముంగతిన. అపపటనుముండి అద
నతయనసూతనముంగా మళళ మళళ వససూతన ఉముంద చసూడముండి...

రచన : కరణ కుమార్ , 9 వ తరగతి,జిలాల  పరషత  ఉనస్నేత పఠశాల, కోగిర

కముంబాలపలల పజ్రాముంతముంలో పెదద్ద అడవి ఒకట ఉముండేద.  అనక పక్షులు,  జముంతువులు ఆ అడవిలో
సముంతోషముంగా  జీవిముంచేవి.  ఆ  అడవి  అముందనస్నే  మాటలోల  చపపలేముం.  పూల  మొకక్కలు,  గడిడ్డ
మొకక్కలు, కాయలతోటీ, పళళతోటీ తులతసూగే పచచ్చన చటల ... 

అయతే  ఒకసర  వరసగా  రముండేళలపట  వానలు  పడలేదు.  దముంతో  అడవి  మొతతముం
చినస్నేబోయముంద.  కరువు  తకడిక  అడవిలో  ఉనస్నే  పక్షులు,  జముంతువులు  అనీస్నే
విలవిలలాడిపోయాయ.  పెదద్ద  పెదద్ద  చటేల  ఎముండిపోతునాస్నేయముంటే,  ఇక చినస్నే మొకక్కల గురముంచి
చపపదమనస్నేద?! 



కొతతపలల                                                      26                                                          ఏపప్రియల్ 2018

జముంతువులనీస్నే  వటకవి  వానదవుడిన
పజ్రారస్థిముంచాయ.  "నాదమీ  లేదు,  నను
ఇదవరకటలాగాన వసుత నాస్నేనుగానీ,  గాల ననుస్నే
సరగా  కురవనీయటేలదు.  వచిచ్చన  మబుననలాల
ఎగరేసుకు పోతునస్నేద!" అనాస్నేడ వానదవుడ.

అవకాశముం  ఉనస్నే  జముంతువులు  గాలదవుడిన
అడిగాయ.  "లేద,  ననసూ  ఇదవరకటలాగాన
వసుత నాస్నేను.. అడవి అవతల మనుషులు ఏమరనా
చేసుత నాస్నేరేమ" అనాస్నేడ వాయుదవుడ.

జముంతువులకు ఏముం చేయాలో తోచలేదు. చివరక అవి అనీస్నే కలసి మాటల డకునాస్నేయ.

"ఇముంతకుమముందు మన అడవిలోముంచి చాలా ఏరుల
పరేవి.  అనీస్నే మన అడవిలోన నీళలను నదలోక
తీసుకెళలవ.  అయతే  నా  చినస్నేపుపడ  ఓసర
ఇటల గే  పెదద్ద  కరువు  వచిచ్చముంద.  అపుపడ
ఏనుగులు ఆ ఏరుల  పరకుముండా అడడ్డ  గడలు
కటటనెర.  దముంతో  ఆ  అడడ్డ కటటల  వనక  నీళళ
నలచి,  మడగులు ఏరపడాడ్డ య  "  చపపముంద ఒక
మసల తబేలు.

"ఎపపట సముంగతో చబుతవముందుకు?  పప్రిసుత తముం ఆ మడగులు అనీస్నే ఎముండిపోయనెర,  పెరగా ఏ
ఏరులోనసూ చుకక్క నీళళ లేవు! ఇపుపడేముం చేయాలో అద చపుప!" అనస్నేదక కోతి అసహనముంగా.
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"అద చబుతునాస్నేను. అపపటోల మనవాళలముంత కలసి ఇముంకో పన చేసరు.  

నదనుముండి  అడవిలోపల  వరకూ  ఓ  కాలవను
తప్రివాస్వరు.  అయతే  రాను  రాను  మనుషులు
ఇసకను తప్రివుస్వకెళలటముంతో ఆ నద మటటముంకూడా
బాగా తగిద్గుపోయముంద.  ఇపుపడ మన కాలవ నద
కముంటే  ఎతుత లో  ఉముంద,  వకధాగా,  ఎముండిపోయ!

కాబటట ఇపుపడ మీరముంత పూనుకొన, ఆ కాలవ
పూడిక  తీయముండి.  దన  లోతు  పెముంచారముంటే,

నదలో  ఉముండే  కాసిన  నీళసూళ  ఇట  అడవిలోక
వసత య; మన కషట లు తీరతయ" చపపముంద తబేలు.

"అవునవును.  ఇదదో  బాగుముంద.  నజనక
మనకు వరే మారద్గుముం కూడా ఏద లేదు..  ఎవరు
చేయగలగినముంత  పన  వాళళ  చేయటమే!"

అనాస్నేయ చాలా జముంతువులు.

దముంతో ఏనుగుల నాయకతస్వన జముంతువులనీస్నే
కాలవను  లోతు  చేస  పన  మొదలు
పెటట కునాస్నేయ.  ఎలుకలు  సొరముంగాలు
తప్రివాస్వయ.  అడవి పముందులు నలను గులల  గులల
చేసయ.  గాడిదలు  బరువులు  మసయ.

ఏనుగులు పెదద్ద పెదద్ద రాళళను తొలగిముంచటమే కాక, పన చేసుత నస్నే జముంతువులనస్నేటకీ నద నుముండి
తెచిచ్చన నీళలను అముందముంచాయ.  
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చివరక వాట కకషి ఫలముంచిముంద.  నదలోముంచి నీళళ కాలవలోక పప్రివహిముంచాయ.  అడవి మధయలో
పెదద్ద జలాశయముం కూడా ఒకట తయారయముంద. నీళళ కషట లు తీరాయ.

ఆ  తరువాత  జముంతువులనీస్నే  అడవి  చటట నస్నే  జరీ  చేశాయ:  "మనముం  ఏ  అడవిపెర
ఆధారపడతమ   ఆ  అడవిన  సముంరక్షిముంచుకున  బాధయత  మనద.  ఈ  చటట నస్నే  పటముంచే
జముంతువులు జీవిసత య. పటముంచనవి మరణిసత య" అన.

 
రౌడీ తెలవి!

టీచర్ : ఓరేయ్  టముంకూ....! 8 లో సగముం ఎముంతరా...?

రౌడీ టముంకూ: అడడ్డముంగా నరకతే ౦; నలువుగా నరకతే 3  సర్ ..!!
టీచర్ : ననుస్నే బాగు చేయటముం నాతరముం కాదురా..

గొపపయన!

వముంగళపప: నీకు ఎనస్నే సరుల  చపపల మొబరల్ చసూససూత వముంట చేయొదద్దన? చారులో ఉపుప, 
పులుపు ఏమీ లేదు..

కాముంతముం: నను ఎనస్నేసరుల  చపపల మొబరల్ చసూససూత అనస్నేముం తినదద్దన? మీరు అనస్నేముంలో 
కలుపుకునస్నేద చారు కాదు.. నీళళ...!
రేపట పల నముంగు
రాజు: అనల్  .. నాకు పదరసూపయలు కావాల ఇవుస్వరా; రేపు తిరగి ఇచేచ్చసత ను. 

అనల్ : ఇపుపడ లేవురా. రేపు తీసుకో.

రాజు: ఇపుపడ లేకపోతే మర రేపు ఎటల  ఇసత వురా?

అనల్ : రేపు నువస్వ ఇసత ననాస్నేవుగా, నీ దగద్గుర తీసుకొన నీకు ఇచేచ్చసత ....!!!  
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నకక్క బుదద
రచన: మముండిల నవన , 7 వ తరగతి, జిలాల  పరషత  ఉనస్నేత పఠశాల, కోగిర

అనగనగా ఒక అడవిలో చాలా జముంతువులు
ఉముండేవి.  ఏనుగు,  కుముందలు,  జిముంక-  ఇటల

జముంతువులు  అనీస్నే  కలసి  మలసి  ఉముండేవి.

కషటసుఖాలోల ఒకదనకొకట తోడగా ఉముంటసూ
సముంతోషముంగా  జీవిముంచేవి.  కానీ  నకక్కమాతప్రిముం
వాటతో పూరతగా  కలసద  కాదు.  ఒకోక్కసర
తన  మస  పూరత  బుదదన  పప్రిదరరససూత
ఉముండేద. 

ఒక  రోజున  ఎపపట  మాదరే  ఆహారముం
వతుకుక్కముంటసూ ఉనస్నే ఏనుగుకు ఒక పెదద్ద నధి
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దరకముంద.

వముంటన అద ఆ సముంగతి మిగిలన జముంతువు-

లనస్నేటకీ  చపప,  "దన  ఫలతముం  అముందరకీ
లభముంచాల- దనస్నే అముందరముం పముంచుకుముందమా,

ఒకచోట ఉముంచి సరగా నరస్వహిముంచుకుముందమా
మీరే చపపముండి"  అనస్నేద.  జముంతువులనీస్నే దనస్నే
మచుచ్చకొన,  'ఇద నీకే దరకముంద గనక,  దన
నరస్వహణ కూడా నువస్వ చయయ' అనాస్నేయ.

అయతే  అకక్కడే  కూరుచ్చనస్నే  నకక్కక  ఇద
అసగలు నచచ్చలేదు.  అయనా అద బయట
పడకుముండా ఊరుకొన, ఆపెరన దనకే చిలవలు
పలవలు  అలల,  సముంగతిన  సిముంహముం  చవిన
వసిముంద. 

"మరరతే  మనకు  ఏ  ఏ  జముంతువులు
సహకరసత య?"  అడిగిముంద సిముంహముం.

"అముందరనీ  ఏనుగు  తన  వశముం  చేసుకునస్నేద
పప్రిభసూ.  దన మాయలో పడిన జముంతువులేవ
మనమాట  వినవు.  ఆ  ఏనుగు  కూడా
అముందరనీ  కూడగటట  అడవిక  రాజు
అవుదమన అనుకుముంటనస్నేటల ముంద" అముంటసూ

దనస్నే మరముంత ఉసిగొలపముంద నకక్క.

"మర  ఇపుపడ  ఏముం  చేదద్ద మముంటవు?"

అడిగిముంద సిముంహముం.

నకక్క దనక ఓ పథకముం చపపముంద.  పప్రితిరోజూ
మేత  కోసమన  ఏనుగు  ఒక  దర  వముంబడి
పోతుముంద.  ఆ దరలో లోతెరన గుముంత ఒకట
తప్రివిస్వ,  ఆకులు  అలమలతో  కపప  పెటట ల.

ఏనుగు  ఆ  గుముంతలో  పడగాన  వాటక
నపపముంటముంచాల"  అన.  సిముంహముం  అముందుకు
సరేనన తల ఊపముంద. 

అయతే సరగాద్గు ఆ సమయానకే
అనుకోకుముండా  అటవరపుగా  వళత నస్నే
కుముందలు, జిముంక ఆ మాటలు వినాస్నేయ.
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వముంటన చముంగు చముంగున గెముంతుతసూ వళళ,  ఆ
సముంగతి ఏనుగుకు చపప, "జగప్రితత బాబసూ! ఈ
నకక్క మామసూలుద కాదు. 

ఒకసర  కాకపోతే  మరోసర  అయనా  నీ
పజ్రాణముం మీదక తెసుత ముంద" అనాస్నేయ.  

"అయోయ! నాకు ఏమీ పలుపోవటముం లేద!

ఏముం చయయను?!" అనస్నేద ఏనుగు.

"నువస్వముం చేయనకక్కరేలదు-  మేముం ఉనాస్నేముంగా?"

అన  జముంతువులనీస్నే  కలసి  వతికాయ.

సిముంహమ,  నకక్క తప్రివిస్వన గుముంత ఎకక్కడముందో
కనుకొక్కన, దనస్నే పూడిచ్చవసయ. బదులుగా
నకక్క తిరగే  దరలో గతిన ఒకదనస్నే  తీసి,

అముందులో  ఒక  ఇనప  బోనును  కూడా
తెచిచ్చపెటట,  అద  అముందులో  పడటముంకోసముం

ఎదురు చసూససూత కూరుచ్చనాస్నేయ. 

ఏనుగు  పన  ఐపోయముందనుకుముంటసూ  వచిచ్చ
దబుకుక్కన  గతిలో  పడిపోయముంద  నకక్క.

రముండ రోజుల తరాస్వత జముంతువులనీస్నే దనస్నే
బయటక  తీసయగానీ,  అద  ఇముంక
సస్నేహితులకు  మఖముం  చసూపముంచలేక,  చికక్క
శలయమర చివరక చనపోయముంద. 

సిముంహముం కూడా అసలు సముంగతి తెలుసుకొన,

ఆ  దురారరద్గుపు  నకక్కతో  చేతులు
కలపనముందుకు పశాచ్చతత పపడిముంద.

ఆట తరాస్వత నధిన చకక్కగా వాడకొన,

జముంతువులనీస్నే   మరుగెరన  సౌకరాయలతో
సుఖముంగా జీవిముంచాయ.



కొతతపలల                                                      32                                                          ఏపప్రియల్ 2018

రరతు కషట లు
రచన: సమల శకాముంత  రడిడ్డ, 10 వ తరగతి, తేజ విదయలయ, కోదడ, నల ద్గుముండ జిలాల , తెలముంగాణ రాషటస్త్రీముం.

రామాపురముంలో  సోమయయ  అన  రరతు
ఉముండేవాడ.  అతన  భారయ  పరు  లక్ష్మమర.
అతనక  ఇదద్దరు  కూతుళళ.  సోమయయక
ఎనమిద  ఎకరాల  భసూమి  ఉముంద.  ఆ
భసూమిలో బముంగారు పముంటలు పముండిముంచవచుచ్చ.

కానీ  ఏముం  లాభముం?!  ఊళళ  తజ్రాగేముందుకు
సరపడ  నీళళ  లేవు-  ఇముంక  పొలాలకు
నీళళకక్కడివి?  కరువుకు  తటట కోలేక  ఊళళ

రరతులు  చాలామముంద  పటస్నేనక  వలస
పోయారు.  కానీ  సోమయయ  మాతప్రిముం
అకక్కడినుముండి కదలలేదు.  ఏ రరతుకూ తను
పెముంచిన ఊరన,  తిముండి పెటటన పొలానస్నే విడిచి
ఎకక్కడికీ పోవాలన ఉముండదు. పప్రితి సముంవతగరముం
నషట లు వచీచ్చ, వచీచ్చ పపముం, సోమయయ కాసత
పదవాడెరనాడ.

సోమయయక  'పొలముంలో  బోరు  వదద్ద ముం'  అన
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ఆలోచన  వచిచ్చముంద.  'బోరులో  నీళళ
పడాడ్డ యముంటే ఇక ఈ  నషట లు ఉముండవు!'

అయతే అతన దగద్గుర బోరుకు సరపడ డబున
లేవు.  దముంతో కొముంత పొలానస్నే తకటట  పెటట,
జమీముందరు  దగద్గుర  అపుప  తీసుకునాస్నేడ.

అపుప సొమరతో బోరు వయముంవాడ;  కానీ
తనక  అదకషటముం  లేదు-  బోరులో  నీళళ
పడలేదు.  భసూగరల్భజలాలు ఇముంకపోయాయ.

సోమయయ చాలా బాధ పడాడ్డ డ. 

ఇక ఆ సముంవతగరముం తకుక్కవ నీళలతో
పెరుగుతుముంద కద అన పతిత పముంట వశాడ.

పతిత బాగాన  పెరగిముంద. 

కానీ పముంట చేతిక వచేచ్చ సమయానక, ఎముండిన

పొలముంలో  నపుప  రాజుకొన,  పముంట  మొతతముం
బసూడిదెరపోయముంద.  ఆ  బాధక  సోమయయ
పపముం, వారముం రోజులపట అనస్నేముం తినలేదు.

ఆ  తరువాతి  సముంవతగరముం  అతను  మిరప
పముంట  వశాడ.  పెటట బడికోసముం  మళళ
జమీముందరు  దగద్గుర  అపుప  తీసుకునాస్నేడ.

కొనస్నే  రోజులు  గడిచే  సరక,  గడిడ్డ  దరకన
ఆవులనీస్నే పముంటమీద పడి నాశనముం చేశాయ.

పెటట బడి మొతతముం నషటమరముంద. 

"ఈసర  పముంటలు  వయదుద్ద .  నీకు
వయవసయముం  అచిచ్చరాలేదు"  చపపరు
అముందరసూ.

కానీ  సోమయయ  చయయ  ఊరుకోలేదు.

ఈసర  అతను  పప్రికక్క  పొలముం  వాళళతో
మాటల డకొన,  సగముం  తోటలో  వర  మడి
నాటడ.  వరక  నీళళ  చాలా  అవసరముం.

"అసలే  వానలు  లేవు-  వర  ఎముందుకు
వసత వు?"  అన  తిటట రు  అముందరసూ.  వాళళ
అనస్నేటల గాన  పొలముం  మముంచిగా  పముండలేదు.

పొలముంలో  చలేలముందుకు  బయటనుముంచి
అపుపపెటట మముందులు తెచాచ్చడ. 
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మళళ  ఓసర  జమీముందరును   డబునలు
అపుప  అడిగాడ.  కూతురలక  ససూక్కలు  ఫజు
కటట ల... 

"ఇక  తటట కోలేను"  అనుకునాస్నేడ.

పొలముంకోసముం  తెచిచ్చన  పురుగుమముందులను
తగేదద్ద మన నశచ్చయముంచుకునాస్నేడ. 

అముంతలో అకసరతుత గా మేఘాలు
కప్రిమరకునాస్నేయ.  'ఢమ!...  ఢమ!...'

అముంటసూ  ఉరుమలు,  మరుపులు
మొదలయాయయ.  ఆకాశానక  చిలుల లు
పడడ్డటల  వానలు  కురసయ.  వాగులు,

వముంకలు పరాయ. చరువులనీస్నే నముండాయ. 

ఇక  బాధ  లేదు.  అపుపలు  అనీస్నే
తీరపోయాయ. 

అయతే అపుపడ వానలు పడకపోయ ఉముంటే 
ఏమయేయద?  సోమయయ  పురుగుమముందుకు
బలరపోయేవాడ!  అతన కుటముంబముం మొతతముం
కషట లపలయేయద!

వయవసయముంలో  పప్రిధాన  సమసయ  పప్రికకతి
వరపరీతయలు. గాల ఎకుక్కవ వచిచ్చనా, తకుక్కవ
వచిచ్చనా; వాన ఎకుక్కవ వచిచ్చనా,తగిద్గునా; ఎముండ
ఎకుక్కవ  వచిచ్చనా,  తగిద్గునా-  ఏమాతప్రిముం  తేడా
వచిచ్చనా  పముంటలు  పముండవు.  దనమీద
ఆధారపడిన  రరతు  పరసిస్థితి  గాలలో  పెటటన
దపముం.  ఇనస్నే  వయయ  పప్రియాసలకు  ఓరచ్చ
రరతులు  పముండిముంచిన  పముంటలస్నే  తిన  దశముం
అముంత  బబ్రతుకుతునస్నేద.  అముందుకన  ఆహార
పదరాస్థి లన  వకధా  చేయకూడదు.  దనస్నే
పముండిముంచిన రరతు శప్రిమన అముందరమసూ అరస్థిముం
చేసుకోవాల. 

పప్రికకతి  సమసయల  వలల  రరతులకు  నషట లు
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రాకుముండా వయవసస్థిలస్నే  ఏరపరచాల.  పప్రిధానముంగా
సగునీట  సమసయలస్నే  దసూరముం  చేసముందుకు
చరువులు,  వాగులు,  వముంకలస్నే   సరచేసి,

నీటకోతన  నవారముంచే  చరయలు  చేపటట,

వాననీటన  ఆప  ఏరాపటల  చేయాల.

అనస్నేదతకు భదబ్రత  కలపముంచవలసిన బాధయత
మనముందరమీద ఉనస్నేద!

అనగననగ రాగమతిశయలుల చు నుముండ
తినగ తినగ వమ తియయనుముండ
సధనమన పనులు  సమకూరు ధరలోన 
విశస్వదభ రామ వినురవమ
భావమ  : ఓ వమా  ! అద పనగా పడతసూ  ఉముంటే రాగముం మరుగవుతసూ ఉముంటముంద  . అద 
పనగా తిముంటసూ ఉముంటే వపకు కూడా తియయగా ఉముంటముంద  . అద విధముంగా అభాయసముం వలన ఏ 
పనులరనా సధయమౌతయ  . కాబటట నరముంతరముంగా కకషి చేయడముం ఎముంతెరనా అవసరముం  .
అలాముంట కకషి వలలన సతత్ఫలతలు వసత య  .

1. ఆఫ ప్రికా గిరజనులు అరటపముండ ఎలా తిముంటరు?

2. కొబనరకాయన పగలుకొటటకుముండా ఎలా తినగలముం?

3. హుసగన సగర్ లో బుదుద డ ఒక చేతిన పెరక ఎతిత ఉముంటడ ఎముందుకు?

4. నదబ్రలో మముంచముం మీదనుముంచి కముందపడితే ఏమౌతుముంద?

5. రోడడ్డ పెర సీపడ బే బ్రకర్ లు ఎముందుకు పెడతరు?          సకరణ: బి. అశక, చనస్నేకొతతపలల

జవాబులు: 1. ఒలుచుకున, 2. రాతిబ్ర కొటట తినవచుచ్చ, 3. కముంద నీరు పెరగితే పెరక పోతరన 
చపపముందుకు, 4. మలకువ వసుత ముంద, 5. డెర స్త్రీవరస్నే నదబ్రలేపడానక.

 పదయముం

 చిలప పప్రిశస్నేలు
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నకక్క-పముంద
రచన: వివక , 5 వ తరగతి, వికాస విదయవనముం, పోరముంక, విజయవాడ.

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  ఇదద్దరు  మితుప్రి లు
ఉముండేవి:  ఒకటేమ  పముంద,  రముండవదమ
నకక్క. 

ఒకరోజున  రముండూ  కలసి  బయట
మాటల డకుముంటసూ  ఉనాస్నేయ.  అముంతలో
అకసరతుత గా  పొదలోలనుముంచి  పముంద  మీదక
దసూకముంద, ఒక చిరుతపుల! 

అద నరుగా పముంద మడను పటట కొన కొరక

చముంపెయయబోయముంద.

అముంతలో  నకక్క  చిరుతపులన  వారససూత
"చసూడ మామా!  నీకు ఆకల  వససూతనస్నేద;

అయనా కొముంచ ముం మదడను ఉపయోగిముంచు.

ఈ పముంద చాలా  శుభబ్రముంగా ఉముంద-  చసూసవు
గద.  కానీ  అసలు  పముందులముంటే  ఎలా
ఉముండాల?  మరకగా  ఉముండాల.  శుభబ్రముంగా
ఉముండే పముందులు రుచిగా ఉముండవు. అముందుకన
ఆ తినదదో దనస్నే బురదలో దరలముంచి తిను!
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చాలా  రుచిగా ఉముంటముంద" అన చపపముంద. 

"ఓహ!  అటల గా!"  అన చిరుతపుల పముందన
ఆ  పప్రికక్కన  ఉనస్నే  బురదగుముంతలోక  తీసుకు
పోయముంద- దరలముంచడానక. నకక్క సెరగలస్నే అరస్థిముం
చేసుకునస్నే  పముంద,  చిరుతపుల  తనన
బురదలో  పడేసముంత  వరకూ  కదలకుముండా
ఊరుకొన,  ఒకసర  బురదలో  పడగాన
రముండ  కాళళతోటీ  టపటప  తనస్నే,
బురదనముంత  చిరుతపుల  మఖాన  పడేటల
కొటటముంద. ఆ వముంటన అద తుడచుకునలోగా
తను  మరక  గుముంతలోముంచి  ఈదుకుముంటసూ
అవతల ఒడడ్డ కు చేరుకున, ఇక వనకక్క తిరగి
చసూడకుముండా  పరపోయముంద.  

"అయోయ! మసపోయాన! " అన నటసూటరముంద
పుల.

***

తరాస్వత  కొనస్నే  రోజులకు,  ఓసర  పముంద
బురదగుముంతలో  మనగి  తేల,  సముంతోషముంగా
కళళ  మసూసుకునస్నేపుపడ,  అపుపడే  దనస్నే
చసూసిన  చిరుతపుల గబాలున వచిచ్చ,  దనస్నే
టకుక్కన  నోట  కరచుకునస్నేద.  "ఇపుపడ

దరకావు.  బురద బురదగా ఉనాస్నేవు.  చాలా
రుచిగా  ఉముంటవు!"  అనస్నేద  పళళ
నసూరుతసూ.

"అయోయ!  మామా!  ఇవి  ఇపుపడ  ఏముం
రోజులు?  అమావాసయ రోజులు!  అమావాసయ
రోజులోల  బురదపముందన  తినస్నేవాళళ
పతళానకే పోతరు. ననుస్నే బాగా కడకొక్కన
తిను,  కావాలముంటే"  అనస్నేద  తెలవి  మీరన
పముంద, దనతో.

"అవునా?! అటల గా?!" అన, చిరుతపుల
దనస్నే నోట కరచుకొన, పరుతునస్నే వముంకలోక
పోయముంద.  అకక్కడ  దనస్నే  వదలకుముండాన
శుభబ్రముంగా కడిగిముంద.  అటపెరన దనస్నే నీళలలోన
తినబోయముంద. 
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సరగాద్గు ఆ సమయానక అటగా వచిచ్చన నకక్క
దనస్నే  చసూసి  "హలో!  మామా!  ఆ పముందన
ఎముండబటట !  వముంటన!  పప్రిమాదముం!!"  అన
అరచిముంద గటటగా. 

"ఎముందుకు?"  అనస్నేద  పుల,  ఒకముంత
అనుమానముంగా.

"అమావాసయ రోజులోల తడి పముందన
తినస్నేవాళళ  మసూడ  రోజులోల  జరముం  వచిచ్చ
పోతరన వినలేద,  నువుస్వ?!"  అనస్నేద నకక్క
సీరయస గా మఖముం పెటట కొన.

"లేద?!" అనస్నేద పుల.

"నజముం!  కావాలముంటే  సముంబుడిన  అడగు-

మముందు దనస్నే  ఎముండలో వయయ.  నువుస్వ ఆ
పప్రికక్కన నలబడి ఉముంటవు కద, అద ఎకక్కడిక
పోతుముంద?  కావాలముంటే  దన  పొటటమీద  నీ
పముంజ వసి పెటట !" అనస్నేద నకక్క తెలవిగా.

'సరే'  అన  పముందన  నలమీద  పడేసి,  తన
పముంజన దన పొటటమీద వసుకొన నలబడడ్డద
పుల. 

అటల  కొముంచముం  సపు  ఆగి,  తను  కొముంచముం
ఆరుతసూన,  పుల  పముంజన  పటట కొన
చకక్కలగిల పెటేటసిముంద పముంద, పుల చకక్కలగిలక
తటట కోలేక  'కకక'  అముంటసూ  విరగబడగాన,

చటకుక్కన   లేచి  ఇముంటక  పరుగుపెటటముంద,

'బబ్రతుకు జీవుడా' అముంటసూ!

మరోసర  మసపోయన  పులక  తను
ఎవరవలల మసపోయముంద అరస్థిమే కాలేదు!

రామ:  అదమిట?  అలా కూరుచ్చనాస్నేవ?                        సకరణ : మలల, సి కె పలల

సోమ: నువస్వగా రాయలా కురోచ్చమనాస్నేవ..

రామ: అయోయ! నను రాయలా కూరోచ్చమనలేదు.. రా, యలా కూరోచ్చ అనాస్నే!!
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సహసముం
"మారు ఆలోచన లేకుముండా ఇతరులకు సయముం చేయగలద్గుటముం చాలా గొపప సముంగతి" అముంటసూ ఈ కథన
రాసి పముంపముంద వరరత. నజముంగాన ఇద పెదద్ద సహసముం.. అమర!
రచన :వరరత, 5 వ తరగతి, వికాస విదయవనముం

అద ఒక తముండా. తముండాలో అముందరసూ ఎవర

పనులు వాళళ చేసుకుముంటసూ ఉనాస్నేరు. 

అద వసవి కాలముం.  ఎపపట లాగే మగవాళళ
అముంత  బయట  పనులకు  వళళ  ఉనాస్నేరు.

వడగాలులు బాగా వసుత నాస్నేయ. 

అముంతలోన ఎకక్కడో నపుప రవస్వలు లేచాయ. 

అముంతే-  తముండాలోన  నాలుగెరదు  గుడిసెలు
ఒకక్కసరగా  అముంటకునాస్నేయ.  గుడిసెలలో
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ఉనస్నే వాళలముంత భయముంతో గబగబా బయటకు
పరుగు పెటట రు.

గుడిసెమముందు  తొకుక్కడ  బిళళ
ఆడకుముంటోముంద  లచిచ్చమి.  ఈ  మముంటలోల
వాళళ గుడిసె కూడా అముంటకునస్నేద. 

లచిచ్చమి వనకక్క తిరగి చసూససరక మముంటలు
పెదద్దవయాయయ.   ఒకక్క  క్షణముం  పట  ఆ
పపకు ఏమీ అరస్థిముం కాలేదు. 

మరుక్షణముంలో తమరడ సోమ గురుత కు
వచాచ్చడ.  వాడ  ఇముంటోల  ఉయాయలలో
పడకొన  నదబ్రపోతునాస్నేడ!  వాడిక  ఇముంకా
ఉయాయల  దగటమే  రాదు.  అమర-నానస్నేలు
వాడిన తనమీద వదల పనులకు వళాళరు!!

లచిచ్చమి తటలున లేచి గుడిసెలోక పరుగెతత
బోయముంద.  బయట  మసూగిన  జనముం  హాహా
కారాలు  చేసరు.  "లోపలక  పోవదుద్ద -
పప్రిమాదముం" అన అరచారు.  

కానీ  లచిచ్చమి  భయపడలేదు.  తనకు
ఏమరతుముందో తను అసగలు ఆలోచిముంచలేదు.

"చిటట  తమరడిక  ఏమీ  కాకూడదు"  అనద
ఒకక్కటే ఆ పప ఆలోచన. 

చటకుక్కన  లోపలక  దసూరన  లచిచ్చమి
గబగబా ఉయాయలలోముంచి సోమను ఎతుత కున
అద పరుగున బయటక వచిచ్చముంద.

ఆ  సరకే  లచిచ్చమి  పరకణీక  నపుప
అముంటకునస్నేద.  చుటట  పప్రికక్కల  వాళళ
గబగబా ఆ మముంటను ఆరేపసరు. 

'ఇముంకాసత  ఆలసయమరతే  మముంటలోల   చికుక్కకు
పోయేవాళళ. అయనా అముంత సహసముం ఎలా
వచిచ్చముంద పప,  నీకు?  పప్రిమాదముం కాదసూ?!”

అముంటసూన  అముందరసూ  లచిచ్చమి  సహసనస్నే
కొనయాడారు.
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బమరకు కథ రాయముండి
ఈ బమరను చసూడముండి.  ఏనుగు,  పప ఇదద్దరసూ  ఆకాశపు అముంచున,  రాళల  గడమీద కూరొచ్చన ఏముం
చపుపకుముంటనాస్నేరో మర?  దనస్నే చసూసత మా మనసులో  చాలా ఆలోచనలు గిముంగిరాలు తిరగాయ.  మర
మీకు?  వళళదద్దరసూ ఇటల  ఎముందుకు కూరుచ్చనాస్నేరో,  ఆ కథ ఏముంటో ఊహిముంచి,   చకక్కగా రాసి పముంపముండి
మాకు. ఆ కథలోల  బాగునస్నేవాటన కొతతపలల-100 వ పుసతకముంలో పప్రిచురసత ముం!

కొతతపలల పప్రిచురణలు, 1-127/A, MRO ఆఫసు దగద్గుర, చనస్నేకొతతపలల , అనముంతపురమ జిలాల , ఆముంధబ్రపప్రిదశ-515101. 
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ఎవరు దత?
రచన : సుదరరన , పలేరు, చితసూతరు జిలాల . 

రామచముందజ్రాపురముంలో  రామయయ,  సోమయయ
అన  ధనక రరతులు ఇదద్దరు వుముండే వాళళ.
ఇదద్దరసూ మముంచి వాళళ;  తమకు చేతనెరనముంత
వరకూ  ఇతరులకు  సయముం  చేసవాళళ.
అముందరసూ వాళల దతకతస్వముం గురముంచి గొపపగా
చపుపకునవాళళ. 
పప్రితి  సముంవతగరమసూ  పముంట  కోతలకు

మముందు, గాజ్రామదవతలకు పప్రితిగా అకక్కడ ఒక
జతర జరుగుతుముంద. 

పప్రితిసర లాగాన ఈసర కూడ రామయయ,
సోమయయ  ఇదద్దరసూ  జతరకోసముం  భసూర
విరాళముం ఇచాచ్చరు.   ఆ సమయముంలో గాజ్రామ
దవతలకు  వళలదద్దరలో  నజముంగా  ఎవరు
గొపపవాళళ  కనుకోక్కవాలన  ఒక  కోరక
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కలగిముంద.   ఆ సమయానక కోతలు అయయ
రామయయ,  సోమయయ  పముంటలు  చేనులో
ఉనాస్నేయ.  వళలన  పరీక్షిదద్ద మనుకునస్నే
గాజ్రామదవతలు ఆ పముంట మొతత నీస్నే మాయముం
చేససరు. 

చేతిక  అముంద  వచిచ్చన  పముంటన  'దముంగలు
ఎతుత కెళాళరు'  అనుకునాస్నేరు ఇదద్దరసూ.  'ఇలా
జరగిముందమి?’ అన నముండా విచారముంలో మనగి
ఉనాస్నేడ  సోమయయ.  అతను  ఇముంకా  ఆ
బాధలో  ఉముండగాన  పొరుగసూరు  నుముండి
రరతులు కొముందరు వచాచ్చరు.  "అయాయ!  పప్రితి
ఏడాద తమరు ఇచేచ్చ ధానయముం పుణాయన మా
ఊళళ  మసలవారక  అనస్నేదనముం
జరుగుతునస్నేద.  ఈసర తమర పముంట చేతిక
అముందలేదన తెలసిముంద.  ఈ కారయకప్రిమముం మర
ఎలా జరపలో తెలీకుముండా ఉముంద" అన బాధ
వయకతముం  చేసరు.  సోమయయ  తన  అశకతతన
చబుతసూ  "ఈసరక  కుదరదు.  అనీస్నే
అనుకూలసత, వచేచ్చ  ఏడాద ఏమరనా సయముం
చేసత ను" అన చపపసడ వాళలకు. 

వాళళ నరాశగా బయటక వచిచ్చ,  సయానస్నే

అపక్షిససూత  రామయయ  ఇముంటక  పోయారు.

రామయయకు  కూడా  పముంట  చేతిక
అముందలేదనస్నే బాధ ఉముండిముంద కానీ,  మముందు
అనుకునస్నే  పప్రికారముం  అతను  ఇముంటోల  పూజ
కారయకప్రిమముం  ఒకట  పెటట కునాస్నేడ;  దనక
ఊళళ  వాళలను అముందరనీ భోజనానక  పలచి
ఉనాస్నేడ. 

ఆ సమయముంలో  వళళ వచిచ్చ సయముం అడిగితే
"అనస్నే ఖరుచ్చలోల ఇద ఒక ఖరుచ్చ.. కానవస్వముండి.

ఎలాగ ఒకలాగా మీకు అయదరు నెలలకు
సరపడా ధానయముం ఇసత ను;  రబీ  పముంటలోముంచి
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మిగతద  చసూదద్ద ముం.  మముందెరతే  మీరముంత
భోజనముం చేసి వళళముండి!" అనాస్నేడతను.

ఇముంటోల వాళళ ఆ సరకే సెరగలు చేసుత నాస్నేరు-

"ఇముంకా  వముంట  పూరతవలేదు"  అన.

"దనదమముంద,  ఏమముంటే  అద  పెటటముండి"

అముంటసూ  దవుడికోసముం  పప్రితేయకముంగా  చేసిన
వముంటకాలను తెపపముంచి వాళలకు పెటట,  తకపతగా
సగనముంపడ రామయయ.
ఆ  తరాస్వత  గాజ్రామదవతలే  మారువషముంలో
వచిచ్చ  "రామయాయ!  దవుడిక చేసిన వముంటలు
తెచిచ్చ  ఎవరకో  పెటేటసవ,  దవుడముంటే  అముంత
తిరసక్కరముం అయతే ఎలాగ?" అనాస్నేరు.

"అయోయ,  తిరసక్కరముం  ఏమీ లేదు.  వాళళన
చసూసత పపముం ఆకలమీద ఉనాస్నేరన తెలుససూతన
ఉముంద. దవుడిన ఆకలతో పముంపతే ఎలాగ అన,

ఆయనకోసముం  చేసినవి  ఆయనకే  ఇచాచ్చను"

అనాస్నేడ రామయయ.
లేమిలో  కూడా  దనశీలతను
నలుపుకునముందుకు  పప్రియతిస్నేసుత నస్నే
రామయయన  మచుచ్చకునస్నే  గాజ్రామదవతలు
నవిస్వ,  "నువుస్వ  ఎలాముంటవాడివ  తెలుసు-

కుముందమన,  ఇటల  ఓ  పరీక్ష  పెటట మ.  నీ
ధానయమసూ,  సోమయయ ధానయమసూ ఎకక్కడికీ
పోలేదు.  మీ గాదెలోలకే చేర భదబ్రముంగా ఉముంద.

సోమయయకు కూడా చపుప-  మీరు ఇదద్దరసూ
మీరు  చేస  మముంచిపనులస్నే  కొనసగిముంచముండి.

మముంచి పనులు చేసటపుపడ కూడా "నను"

అనస్నే  అహముంకారపు  భావన  రాకుముండా
చసూసుకోముండి.  మీకు మేలవుతుముంద" అముంటసూ
మాయముం అయపోయారు.

తపుపలనుస్నేవారు తముండోపతముండముంబు
లురస్వ జనులకెలల నుముండ తపుప
తపుపలనుస్నేవారు తమ తపుపలరుగరు
విశస్వదభరామ వినురవమ!

ఓ వమా! తపుపలు ఎముంచేవాళళ లోకముంలో 
కొలలలుగా ఉముంటరు. నజనక ఈ పప్రిపముంచముంలో 
వతికతే తపుపలేనవాడముంటసూ దరకడ. అయనా 
తపుపలముంచేవాళలకు తమ చేస తపుపలు మాతప్రిముం 
తెలయవు.
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హముంస కధ  
కథనముం : శ ఇ.యన.వి. రవి, అనముంతపురముం.

అనగనగా ఓ హముంస. ఆ హముంస ఒకసర ఓ
చకక్కన  చరువులో  ఈత  కొడతసూ

తిరుగుతునస్నేద, తోట హముంసలతో బాట. 

సరగాద్గు ఆ సమయానకే అ దశపు మహారాజు
ఏదో  పన  మీద  వళతసూ  ఉనాస్నేడ  ఆ
తోజ్రావలో.  వళతసూ  వళతసూ  దహముం
తీరుచ్చకోవటముంకోసముం  ఆయన  చరువులోక
దగాడ. 

ఆయనస్నే  చసూడగాన  హముంసలనీస్నే
ఎగిరపోయాయ-  కానీ మన హముంస మాతప్రిముం,

పరధాయనముంలో  ఉముండి  రాజు  దగద్గురకే  ఎగిర

  శలకచమతక్కరముం - 7  

 పదయ చమతక్కరముం
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వచిచ్చ, ఆయన చేతచికక్కముంద. 

ఆ మహారాజు కూడా పపముం మముంచివాడ- ఆ
హముంసను  ఏమీ  చేయలేదు.  ఊరకే  దన
రకక్కలను దువిస్వ విడిచి పెటేటశాడ. 

దనక  ఆ  హముంస  చాలా  ఆనముందపడి  "ఓ
మహారాజ! నీ చేత చికక్కనా కూడా నాకు ఏ
ఆపద  కలగిముంచకుముండా  విడిచి  పెటట వు.

అముందుకు కకతజజ్ఞాతగా నను నీకొక సహాయముం
చేసత ను.  మా  దశముంలో  మహారాజుకు  ఓ
కుమారత ఉముంద. 

ఆ అమారయ చాలా చకక్కనద, మముంచిద,

అనక  శాసత స్త్రీ లు  చదవిముంద.  నువస్వ
మముంచివాడివ కనుక,  నను ఏముం చేసత నముంటే-

ఆమకు  నీ  గురముంచి  చబుతను.  ఎలాగెరనా

ఆమకు నువస్వముంటే ఇషటమయేయలా  చేసత ను.

మర  నువుస్వ  కొనస్నే  రోజుల  తరాస్వత  మా
దశానక  వచిచ్చ  ఆ  అమారయన  పెళాళడ!"

అనస్నేద. రాజు అముంగీకరముంచాడ.

ఆ హముంస అనస్నేముంత పనీ చేసిముంద. తమ దశపు
యువరాణి  దగద్గురకు  వళళముంద.  ఆ
యువరాణిక అముందకుముండా పరగెతితముంద, మళళ
ఆమ  చేతిక  చికక్కముంద,  ఆమను
మరపముంచిముంద,  ఆపెరన  'తప్రి-తప్రి'  అనుకుముంటసూ
ఇటల  మాటల డిముంద:

సహసప్రి పతజ్రాసన పతప్రిహముంస వముంశసయ పతజ్రాణి పతతిబ్రణణః సర !
అసరదకశాముం చాటరసమకతన సస్వరోలకలోకేతరదురలభాన

"అమారయ!  నను  బబ్రహరవాహనమరన
హముంసల కుటముంబానక చముందన దనస్నే.  నను
మాటల డే చమతక్కరమరన మాటలు వినటముం
దవతలకు  కూడా  సధయముంకాదు"  అన  దన
అరస్థిముం.

అటల  తన  పముండితయముంతోట  ఆమను
మపపససూత,  మలలగా మాటలు కలపముంద;  తను
మాట యచిచ్చన మహారాజు రసూప లావణాయల
గురముంచి,  శౌరయ పప్రితపల గురముంచి చపపముంద;
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ఇలా చకక్కట దసూతగా తన పన చేసిముంద.

ఆపెరన  ఆ  మహారాజు,  వళల  రాజయనక
రావటముం,  సస్వయముంవరముంలో  పల ద్గున
యువరాణిన పెళాళడటముం జరగిపోయముంద!

ఆ  మహారాజు  పరు  నలుడ.  యువరాణి
దమయముంతి! 

ఈ కథలో హముంసను చేరచ్చ, అముందముంగా తీరచ్చన
కవి  పరు  'శహరురడ'.  ఆయన
సముంసక్కకతముంలో  వాజ్రాసిన  కావయముం  పరు
'నెరషధీయచరతమ'. 

ఈ కావాయనస్నే కవిసరస్వభౌమడెరన శనాథుడ
'శకముంగారనెరషధమ'  అనస్నే పరుతో తెలుగులోక
అనువదముంచాడ.

    
పలుచన హీనమానవుడ పటదలముంపక నషుష రోకుత లన
బలుకుచునుముండగాన మతిభాసురుడెరన గుణపప్రిపూరుషడ
పపలుకుల బలక్కబోవడ నబదదగ; నెటలన, వలత కుముండ ద
దలుకుచునుముండగాన, మర దలుక్కనె నముండ ఘటముంబు, భాసక్కరా?

తకుక్కవ రకముం వాడ ఉచితనుచితలు తెలయక వదరుతుముంటడ కానీ, జజ్ఞాన, సదుద్గుణ 
వముంతుడ అయనవాడ అటల  ఇషటముం వచిచ్చనటల  మాటల డడ. ఏ విధముంగానముంటే,  వలతి ఉనస్నే 
కుముండ ఎపుపడూ తొణుకుతుముంటముంద కానీ, నముండకుముండ తొణకదు కద?

 పదదక

కాప్రి ముంతి రరలు పటట లపెర అడడ్డముంగా పడకునాస్నేడ.

రవి: ఒరేయ్ .. రరలు వసత ఏముం చేసత వు?

కాప్రి ముంతి: ఓర పరకపముంద.. కొముంచముం సపు కముందటే నామీద నుముండి విమానముం వళళముంద. నాకు 
ఏమీ కాలేదు. ఇక రరలక లకాక్క..?
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మారన వయసు
వయసు తగాద్గులన కొముందరు పడే తపన అముంత ఇముంత కాదు.  కానీ ఆ రషయన  కథలో మాదర ఉముంటరు
కొముందరు- ఇసత ననాస్నే మరో జీవితముం వదద్దముంటరు! చదవముండి మర...

రచన: శ చపప వరభదబ్రపప, అనముంతపురముం.

మసల  కొమరపప  కరాణా  కొటట లో
పనచేసవాడ. చివరక ఒకరోజున యజమాన
అతనతో "చసూడ కుమరపప, నీకు ఇపుపడ
కళళ  సరగా  కనపడటేలదు;  చవులు  సరగా
వినపడటేలదు;  చపపన  పనులు  సరగా
చేయటేలదు.  నువుస్వ  మసలవాడివి
ఐపోయనావు;  ఇముంక  వలల  కాదు  గానీ,

విశాజ్రాముంతి తీసుకో"  అన చేతిలో కొముంత డబున
పెటట, పన నుముంచి తీససి, ఇముంటక పముంపడ. 

తను  మసలవాడెరపోయన  సముంగతి
కొమరపపకు  తెలుసు.  యజమాన  తనన
తీససినముందుకు  అతనమీ  నరా రముంతపోలేదు
కానీ,  కొముంత చినస్నేబోయాడ.  "పన లేకపోతే
భవిషయతుత  లేదు- అయనా యజమాన తపుప
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కూడా  ఏమనస్నేద  ఇముందులో..?!  తనకు
వయసు ఎకుక్కవరముంద;  శకత  ఉముండటేలదు;  పన
చేయలేకపోతునాస్నేడ.."  ఇటల  రకరకాలుగా
పోయనెర, అతన ఆలోచనలు. 

అటల  ఆలోచిముంచుకుముంటసూ ఇముంటక వసుత ముంటే,

దరలో  ఒక  ఇముంట  మముందు  చాలామముంద
గుమిగసూడి ఉముండటముం కనపముంచిముంద అతనక.

షవుకారు  గార  మనుషులు  కొముందరు  ఆ
ఇముంటోలన  సమానులు  బయటక  విసిరేససూత
నానా రభస చేసుత నాస్నేరు.  ఆడవాళళ గటటగా 
ఏడసుత నాస్నేరు.  అపుప  చేసిన  మసలాయన
తలవముంచుకున  ఇముంట  బయట,  షవుకారు

మముందు  నలబడి  ఉనాస్నేడ.  ఆ
మసలాయన కొమరపపకు దగద్గుర బముంధువు.

చసూడగాన  సముంగతి  తెలసిపోయముంద
కొమరపపకు. 

దముంతో ఇముంక ఆగలేక,  అతను వాళల దగద్గురక
వళళ,  వివరాలు  తెలుసుకొన,  తన  చేతిలో
ఉనస్నే  డబనముంత  షవుకారుకు  ఇచేచ్చసి,

గొడవను  సరుద్ద బాట  చేసడ.  ఆపెరన  ఒటట
చేతులతో  ఇముంటక  వచిచ్చ,  జరగిన  విషయముం
అముంత చపపడ భారయ కుమరమరతో. 

కుమరమర  ఉతతమరాలు;  భరతకు  చేదోడ
వాదోడెరనద.  ఆమ  భరతను  తిటటలేదు.  పెరగా
మచుచ్చకున,  "పోతే  పోయముందలే,  పడ
డబున.  కషట లోల  ఉనస్నేవాళలన  ఆదుకోకపోతే
ఇముంక  ఆ  డబనముందుకు,

బముంధుతస్వలముందుకు?!" అనసిముంద.

అయతే  వాసతవముం  కఠోరముంగా  ఉముంటముంద.

కొనాస్నేళళ  గడిచేసరక  వాళలకు  ఇలుల
జరగటముంలో కషటముం  తెలసి వచిచ్చముంద.  మసల
భారాయభరతలు  ఇదద్దరసూ  చినస్నే  చినస్నే  కూల
పనులు చేససూత,  చాలీ చాలన ఆదయముంతో,
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ఒముంట పూట తిముంటసూ కాలముం  వళలబుచాచ్చలగ
వచిచ్చముంద.

ఒక రోజున ఉదయానస్నే వముంటచరకు కోసముం
దగద్గురలో ఉనస్నే అడవిక పోయాడ కుమరపప.
కటట  పులలల  కోస ముం  అడవముంత  తిరగాడ;

చాలా  అలసిపోయాడ.  ఆకలగా  ఉముంద-

రాతప్రిముంత  ఏమీ  తిన  ఉముండలేదు.  చివరక
పులలలు మపు కటట కున సరక అతన కళళ
తిరగినెర;  అకక్కడికకక్కడే  పడి  మసూరర
పోయాడ. 

సయముంతప్రిముం అయనా మలకువ రాలేదతనక.

చీకట  విసతరససూతముంద.  అతను  వచిచ్చనపపట
నుముండీ అతనస్నే  గమనసుత నస్నే  కుముందళల  జముంట

ఒకట మలలగా అతన దగద్గురకు వచిచ్చముంద.  ఒక
కుముందలు  అతన  మఖముం  మీదక  ఊదముంద.

రముండోద అతన చేతులు పటట కొన ఊపముంద.

కుమరపపలో ఎలాముంట చలనమసూ లేదు. 

అపపటకే  కూప్రి ర  జముంతువుల  సముంచారముం
మొదలరముంద.  ఆగి  ఆగి  వాట  అరుపులు
వినపసుత నాస్నేయ.  నకక్కలు  కూడా
కూసుత నాస్నేయ. 

కుముందళళ ఏమనుకునాస్నేయో, ఏమ;

రముండూ  చకచకా  ఆకులు-అలమలు  తెచిచ్చ
అతనమీద పోసి అతనస్నే కపపసయ. 

అకక్కడే తిరుగుతసూ ఉముండిన ఉడత ఒకట,

వాటక సయపడిముంద.  ఆ  పప్రికక్కన చటట మీద
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కూరుచ్చనస్నే   నెమల  అవి  జముంతువులు  చేస 
పనన చసూససూత  , నకక్కలు-తోడేళళ సముంచారానస్నే
గమనససూత, వాటక హెచచ్చరకలు అముందముంచిముంద.

తెలలవారముంద. అతను మేలుకునాస్నేడ. 

కుముందళల  ఎరప్రిగా మాగిన పముండనొకదనస్నే
తెచిచ్చ అతన మముందుముంచినెర. ఉడత పలల తన
వముంతుగా  చినస్నే  పముండ ఒకట  తెచిచ్చ  అతన
మముందు ఉముంచిముంద.  నెమల ఏవ ఆకుపచచ్చ
ఆకులు మసూడిముంటన తెచిచ్చ అతన మముందు
వసిముంద. 

కొమరపపకు చాలా ఆకలగా ఉముంద.  చకచకా
పముండల  తినసడ.  చసూససూతముండిన  నెమల
గరగరమన ఏదో శబద్దముం చేసి,  కాళళ నలమీద

రాసిముంద:  అతను  నవిస్వ,  "ఓహ!  నువుస్వ
తెచిచ్చన ఆకులు కూడా తినాలా?!  సరే" అన
నవుస్వకుముంటసూ  ఆ ఆకులస్నే కూడా తినసడ. 

ఆకులు  తియయగా  ఉనాస్నేయ.  వాటతోట
కొమరపప  ఆకల  తీరముంద.  దహముం  తగిద్గుముంద.

నదబ్ర మముంచుకొచిచ్చముంద. 

మరుసట రోజు వరకూ తెలవి లేదు అతనక.

మేలుకోగాన  అవి  పముండల ,  ఆకులు  తెచిచ్చ
ఇచాచ్చయ.  అతను  వాటన  తినసి
నదబ్రపోయాడ మళళ. 
మసూడవ రోజు కూడా అముంతే జరగిముంద. 

అయతే  అతనక  ఆరోజు  సయముంతజ్రానకలాల
మలకువ వచేచ్చసిముంద.  అతనస్నే చసూసి నెమల,

ఉడత,  కుముందళళ  సముంతోషముంతో  గముంతులు
వశాయ. 

ఇపుపడతనక మతుత  వదలముంద. ఆకల తీరముంద.

సతుత వ  కూడా  బాగా  వచిచ్చముంద.  వాటక
ధనయవాదలు  చపుపకొన,  కటటల  మపును
నెతితన  పెటట కున  సముంతోషముంగా  ఇముంటక
బయలుదరాడ. 
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అతను  ఇలుల  చేరేటపపటక  చీకటపడిముంద.

కొమరపప  తలుపు  తటటగాన  తలుపు  తీసిన
కుమరమర అతడిన విముంతగా చసూససూత "ఎవరు
నాయనా,  నువుస్వ?  ఏముం  కావాల?"  అన
అడిగిముంద. 

కుమరయయ  కోపముంగా  "ఏమే!

గురుత పటటలేద?!  ఎకసెకాక్కలు  ఆడతునాస్నే-
వా?!" అనగాన ఆమ అతడి సస్వరముం గురుత పటట
ఆమ ఆశచ్చరయముంతో నోరు తెరచిముంద!! 

"ఏమయోయ!  ఎకక్కడిక  పోయనావు,  ఇనస్నే
రోజులు?  ఎముందుకయాయ,  నువుస్వ  ఇటట
అయనావు?" అనటముం మొదలు పెటటముంద. 

అతను  బితతరపోతసూ  "ఏమరనాన?!

నాకేమరతద?"  అనగాన  ఆమ  ఇముంక
మాటల డకుముండా  ఇముంటోలక  పోయ,  అదద్దముం
తెచిచ్చ చసూపముంచిముంద:

కొమరపప  తనన  తను  గురుత
పటటలేకపోయాడ!  తను  పూరతగా
యువకుడెరపోయాడ!  అముందుకేననమాట,

తను కటటలమపును అవలీలగా తేగలగిముంద!

అతను  అబునరపడతసూ  ఈ  మసూడ
రోజులోలనసూ  ఏముం  జరగిముందో  చపపడ
కుమరమరకు.  అముంత  విన  ఆమ  నవిస్వ
"బాగుముందలే  మన  జోడీ:  నువుస్వ
యువకుడివి;  నను మసలదనస్నే!  ఇపుపడ
మనలస్నే  ఎవరరనా చసూసత  నవిస్వపోతరు.  కానీ
ఏముంచేసత ముం?!" అముంద. 

కొమరపప కొముంచముం ఆలోచిముంచి "కాదులే, రేపు
ఉదయముం  నువస్వ  రా.  నీకు  ఆ  తవు
చసూపసత .  ఆ కుముందళల ,  ఉడత నెమల ఇముంకా
అకక్కడే ఉముండచుచ్చ" అనాస్నేడ. 

తెలలవారగాన ఇదద్దరసూ బయలుదర అడవిలోక
వళాళరు.  వాళలన  చసూడగాన  కుముందళళ,
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ఉడత,  నెమల  దగద్గురకొచిచ్చ  పలకరముంచాయ.

కుమరమర  చుటసూట  తిరగి,  ఆమకు కూడా
పళళ, ఆకులు తెచిచ్చ ఇచాచ్చయ. 

మసూడ  రోజులు  గడిచే  సరక  కుమరమర
కూడా  అముందమరన  యువతిగా
మారపోయముంద!  ఇదద్దరసూ  తలా  ఒక  కటటల
మపు ఎతుత కొన ఇలుల  చేరారు. 

వాళళను  చసూసి  అముందరకీ  ఆశచ్చరయమరముంద.

"ఎటల  జరగిముంద,  ఇలా?"  అన
అడిగినవాళళముందరకీ  "మేమ  చచిచ్చపోవాలన
అడవిలోక  వళళ,  కనపముంచిన  ఆకులు
అలమలు  తినాస్నేమా,  తినగాన   ఇటల
అయపోయనాముం!"  అన  చపపరు  వాళళ.
కొముందరు  నమారరు;  కొముందరు  నమరలేదు.

అయనా ఇపుపడ ఇదద్దరసూ కురప్రివాళళ కాబటట,
ఇదద్దరకీ పన దరకముంద,  మళళ వాళల సముంసరముం
సజవుగా సగిపోసగిముంద. 

ఈ  సముంగతి  షవుకారక  తెలసిముంద.  అతడ
వచిచ్చ  వళల  నెతితమీద  కూరుచ్చనాస్నేడ  "మీరు
తినస్నేలాముంట   పముండల ,  ఆకులు  నాకూక్కడా
తెచిచ్చ ఇవస్వముండి" అముంటసూ. 

"అయోయ,  అవి  ఎకక్కడనాస్నేయో  కూడా
మాకు  తెలీదు-  కుముందళల ,  ఉడత,  నెమల
తెచిచ్చ ఇచాచ్చయ మాకు"  అన నోరుజరాడ
కుమరపప.   దముంతో  షవుకారు  వళళను
బదరముంచి,  పూరత  సమాచారముం  బయటక
లాగాడ. 

"ఓహ! ఇదనస్నేమాట, సముంగతి!" అన అతను
కొమరపప  దుసుత లు  వసుకొన,  ఆ  గురుత ల
పప్రికారముం అడవిలోక పోయాడ. 

అతనస్నే  చసూడగాన  అడవిలో  పక్షులు-

జముంతువులు అనీస్నే  భయపడాడ్డ య.  అయనా
కొమరపప  మీద  అభమానముంతో  అతనక
కూడా  మసూడ  రోజుల  పట  పముండల ,

ఆకులు తెచిచ్చ ఇచాచ్చయ. 

అటల  మసూడ రోజులు గడిచే సరక మసల
షవుకార  కాసత  మధయ  వయసువాడ
అయపోయనాడ.   చివర  రోజున  నదబ్ర
లేవగాన,  అతను  తన  దగద్గురక  వచిచ్చన
కుముందళలనీ,  ఉడతనీ,  నెమలనీ అకక్కడినుముండి
తరమేసి,  ఆ  చుటట పప్రికక్కల  అముంత
వతుకుక్కనాస్నేడ.  కొదద్ద  సపటకే  అతనక
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అటల ముంట  పళళ,  ఆకులు  ఉనస్నే  చటల
కనపముంచాయ.   వాటలోముంచి  అముందననస్నే
ఆకులు మసూట కటట కున,  అతను గబగబా
ఇలుల  చేరుకునాస్నేడ. 

ఇముంటక వచిచ్చ అదద్దముం చసూసుకునాస్నేక,  అతను
సముంతోషపడలేదు; ఏడపు మఖముం పెటట డ-

“నాకు  మధయవయస  ఎముందుకు  వచిచ్చముంద?

ఇముంకా కురప్రివాడిన కావాల!"  అన.

షవుకారు భారయ మముంచిద.  దురాశ పూనన
తన  భరతను  చసూసి  ఆమ  బాగా  నవిస్వముంద.

“ఎకుక్కవ  ఆకులు  తిముంటే  ఇటల
అయపోతరేమ.  మీరు  కొనస్నే  తకుక్కవ
ఆకులు తిన ఉముండాలగముంద" అనస్నేద.

అయనా  షవుకార  "ఇవనీస్నే  తిముంటే  నను

ఇరవర  ఏళళ  కురప్రివాడినెరపోతను"  అముంటసూ
తను తెచిచ్చన ఆకులు,  పముండల  అనీస్నే ఒకేసర
తినసడ! ఆ వముంటన మసూడ రోజులపట
గాఢనదబ్ర కప్రిమరకునస్నేద అతనక!  లేచి చసూస
సరక,  అతను కాసత   పముండ మసలవాడ
ఐపోయ ఉనాస్నేడ! 

దముంతో  షవుకారు  పరుగు  పరుగున
కొమరపప  దగద్గురకు  వళళ,  "నా  ఆసుత లనీస్నే
రాసిసత ;  నీ  మితుప్రి లకెవరకో  చపప  ఈ
మసలతనముం  ఒకక్కటీ  పోగొటట !"  అన
కాళాళవళాళ పడాడ్డ డ.

కొమరపప,  అతనస్నే  పటట కొన  అడవముంత
తిరగాడ  గానీ,  ఎముంత  వతికనా  ఇముంక  ఆ
జముంతువులు,  ఆ  మొకక్కలు   ఇముంక  అసలు
కనబడన లేదు!! 

అటల  మసల  షవుకారు  మరముంత
మసలవాడెరపోయాడ.  కొతతగా వచిచ్చ పడిన
మసలతనముంతో  కొముంత,  అవమానభారముంతో
ఇముంకొముంత కకముంగిపోయాడ.
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తోలు తినస్నే కుకక్కలు
అనుసరణ: నారాయణ, కొతతపలల
మసూలముం: "జతక టేల్గ" - ఫ జ్రానగస  & థామస 

బబ్రహరదతుత డ  కాశీ  రాజయనస్నే పరపలసుత నస్నే
రోజులోల బోధిసతుస్వడ ఒకసర ఒక కుకక్కగా
జనరముంచాడ.  బలముంగా,  నముండగా ఉముండిన ఆ
కుకక్క,  వముందలాద కుకక్కలకు  నాయకుడిగా
ఉముండేద.  వాట  దముండ  అముంత  నగరముంలోన
పెదద్ద సరశానముంలో నవసిముంచేద.

ఒకనాడ రాజుగారు ఎపపట మాదరే తెలలట
గురాజ్రాలతో  పూనచ్చన  రథముం  ఎకక్క  నగర
సముంచారముం  చేసి,  సయముంతప్రిముం   చీకట

పడతుముండగా తిరగి వనకక్క చేరుకునాస్నేడ.

ఆయన ఎకక్క వచిచ్చన రథానస్నే రాజ పజ్రాసదముం
బయటన  నలప  ఉముంచారు  భటలు.

గురాజ్రాలకు  వస  జీను,  కళాల లు  మొదలరన
తోలు  వసుత వులనీస్నే  రథముంతో  పట  అకక్కడే
ఉముండిపోయాయ.  ఆ  రోజు  రాతిబ్ర   వాన
కూడా   కురసిముంద;  దముంతో  అవనీస్నే  బాగా
నానాయ.

రాజుగార కోటక ఒక వరపున,  గడ మధయలో

 బదద కథ
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సనస్నేన  సముందు ఉముండేద.  చీకటపడాడ్డ క,  ఊళల
కుకక్కలు  కొనస్నే  ఆ  సముందులో  నుముండి  కోట
లోపలక దసూర, ఆహారానస్నే వతుకుక్కనముందుకు
అలవాట పడాడ్డ య. 

అయతే రాజుగార రథముం ఆలసయముంగా కోటలోక
పోవటనస్నే,  ఆపెరన  వాన  పడటనస్నే
గమనముంచిన బోధిసతుస్వడ తోట కుకక్కలతో
"ఒరే!  ఇవాళల  రాజుగారు  ఆలసయముంగా  ఇలుల
చేరారు. పనవాళళ ఆయన వసుత వులస్నే వటనో
బయటన  వదలపెటట  ఉముండొచుచ్చ.   దనక
తోడ ఇవాళల  వాన కూడా పడిముంద-  కాబటట
నను చబుతునాస్నేను; ఈ రోజున  మీరవరసూ
కోటలోక  పోకముండి-  పోతే  పప్రిమాదముం!"  అన,

బయట  కుకక్కలేవ  ఆ  రోజున  కోటలోక

పోకుముండా అడడ్డ కునాస్నేడ.

అయతే కోట లోపల కాపలా ఉముండే రాజుగార
ఆసస్థి న  కుకక్కలకు  అడడ్డ  ఏమనస్నేద?  అవి
యదచరగా తిరుగుతసూ,  రాజుగార రథానక
తగిలముంచి  ఉనస్నే  జీనులు,  కళాల లు,  రథపు
మతతలు  మొదలరన  తోలు  వసుత వులను
అనస్నేటనీ  రాతప్రిముంత నమిల,  మకక్కలు చేసి
ఎముంచకాక్క తిన పోయాయ!

తెలలవారాక  రథపు  దురద్దశను  గమనముంచిన
భటలు  నాలుకలు  కొరుకొక్కన,  "మహా
పప్రిభసూ!  ఊర కుకక్కలు దముంగతనముంగా లోనక
పప్రివశిముంచి,  దరకన  వసుత వునలాల  పడ
చేసుత నాస్నేయ.  ననస్నేట  రాతిబ్ర  తమర  రథానస్నే
కూడా  తుకుక్క  తుకుక్క  చేశాయ"  అన
ఫరాయదు చేశారు.

రాజుగారక  చాలా కోపముం  వచిచ్చముంద.  వముంటన
"కనపముంచిన  ఊరకుకక్కనలాల  చముంపయముండి"

అన  ఆదశిముంచాడ.  వముంటన  భటలు
ఊరముంత తిరుగుతసూ కనపముంచిన కుకక్కనలాల
వలలతో  బముంధిముంచి,  వధయశాలకు
తీసుకుపోవటముం మొదలుపెటట రు.
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వాళల చేతిక ఇముంకా చికక్కన ఊర కుకక్కలనీస్నే
బోధిసతుస్వడముండే  సరశానానక   చేరుకొన,

"అయాయ!  తమరు  మముందుగాన
హెచచ్చరముంచారు  కద,  ఆ  పప్రికారమే  మేముం
ఎవస్వరమసూ ననస్నేట రాతిబ్ర  కోటలోక అడగు
పెటటలేదు.  అయనా  'తన  రథపు  తోలు
వసుత వులనీస్నే   నమిలవసిముంద  మేమే'  అనస్నే
అనుమానముంతో  రాజుగారు  మమరలస్నే
అముందరనీ చముంపముందుకు సమకటట రు. భటలు
ఊరకుకక్కలస్నే  వముందల  సముంఖయలో  పటట కొన
పోతునాస్నేరు.  మన  జతిక  పెను  విపతుత
వాటలలముంద.  మీరే  ఏదెరనా  చేయాల"  అన

మొరపెటట కునాస్నేయ. 

"బయట కుకక్కలేవ లోనక  పోలేదు-  కాబటట
ఈ పన  చేసిముంద ఖచిచ్చతముంగా కోటలో ఉనస్నే
రాజుగార  కుకక్కలే.  అసలరన  నరసుస్థి లు
సుఖముంగా  ఉముండగా,  అమాయకులరన
జీవులకు   శిక్ష  పడతునస్నేద.  ఇద  తపుప.
నరసుస్థి లను రాజుకు పటటముంచి,  అమాయకుల
పజ్రాణాలను  కాపడతను"  అన
నశచ్చయముంచుకునాస్నేడ బోధిసతుత త్త్వుడ. 

"భయపడకముండి.  మీరముంత  నను  తిరగి
వచేచ్చవరకూ  ఇకక్కడే  ఉముండముండి"  అన  వాట
పటల కరుణతో నముండిన చితతముంతో, పద రకాలరన
చరతనాయలను  సరరముంచుకొన,  బోధిసతుస్వడ
ఒకక్కడే- నగర వధులగుముండా నడససూత- రాజు
మముందరముం  చేరుకునాస్నేడ.  బోధిసతుస్వన
ఉనస్నేత ఆశయానక అనుగుణముంగా దరలో ఏ
భటడూ అతనపెర చేయ ఎతతలేదు. 

బోధిసతుస్వడ  నరుగా  రాజసభకు  చేర,

అకక్కడ  కొలువుదరన  బబ్రహరదతుత డి
మముందుకు  పోయ  నలబడాడ్డ డ.  అతనస్నే
అడడ్డ కునముందుకు  అకక్కడ  చేరన  వారవస్వరకీ
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చేతులు రాలేదు. 

బోధిసతుస్వడ రాజుకు నమసక్కరససూత,
మానవ  సస్వరముంతో  "ఓ  రాజ!  ఊళలన
కుకక్కలనస్నేటనీ  చముంపమన  ఆదశిముంచిముంద
నువస్వనా?!" అన అడిగాడ.

"అవును-నన!" అనాస్నేడరాజు.

"అవి చేసిన నరముం ఏమిట?"

"నా రథానస్నే అవి పడ చేసయ"

"ఆ పన చేసిన కుకక్కలు ఏవ నీకు సపషటముంగా
తెలుస?"

"లేదు- తెలీదు"

"అయతే  మహరాజ!  అసలు  నరసుస్థి లు
ఎవరో  తెలీకుముండాన,  కనపడిన  పప్రితి

ఊరకుకక్కనలాల  చముంపమనటముం  ధరరముం కాదు"

"కుకక్కలు  నా  రథానస్నే  పడచేసయ,

కాబటట  కుకక్కలనస్నేముంటనీ  నరసూరలముంచమన
నను  ఆజజ్ఞాపముంచాను"

"తమర  భటలు  అనస్నే  కుకక్కలీస్నే
చముంపుతునాస్నేరా,  లేక  కొనస్నేముంటన  వదల
పెడతరా?" 

"మా  రాజపజ్రాసదముంలోన   మేలు  జతి
కుకక్కలస్నే  తపప,  మిగిలన  వాటననస్నేముంటనీ
భటలు నరసూరలసత రు"

"రాజ!  'కుకక్కలు  నరముం  చేసయ,  కాబటట
వాటన   అనస్నేముంటన  నరసూరలముంచాల'  అన
పూనుకునస్నే  మీరు,  ఆ  తరాస్వత  'మా
పజ్రాసదముం  లోపల  ఉముండే  కుకక్కలస్నే  మటకు
బబ్రతకనసత ను'  అనటముం  తపుప  కద?!

'పక్షపతముం,  అయషటముం,  అజజ్ఞానముం,  భయముం’-

అన  నాలుగు  అధరర  మారాద్గులకూ  మీ
ఆలోచన  దోహదముం  చేసుత నస్నేద.  అటవముంట
నరషయాలు తపుప. రాజులక తగినవి కావు. 

నాయయ నరషయముం  చేసటపుపడ.  తకెక్కడపెరన
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మలుల  మాదర-  రాజు  సిస్థిరముంగా,  పక్షపత
రహితముంగా నలవాల.  కాన మీ ఈ నరషయముం
అమాయకులరన  కుకక్కలకు  విపతక్కరముంగా
మారటమే కాక,  అసలు తపుప చేసిన వాటన
పూరతగా  వదల  వససూతనస్నేద"  అనాస్నేడ
బోధిసతుస్వడ గముంభీరముంగా.

"ఇతనెవరో  కుకక్క  వషముంలో  వచిచ్చన
బోధిసతుస్వడే  తపప  మరొకడ  కాదు"  అన
నశచ్చయముంచుకునస్నే   రాజు,  గౌరవ
పురతగరముంగా సిముంహసనముం దగి నలబడతసూ
"అయాయ!  మీరు   చపపన  మాటలు
యుకతయుకతముంగా ఉనాస్నేయ. కానీ ఒక సముంగతి
చపపముండి-  మాకు  ఇలా  నషటముం  కలగిముంచిన
కుకక్కలు ఏవ మీకు తెలుస?" అనాస్నేడ. 

"రాజ!  నా సలహాను అనుసరముంచి,  బయట
కుకక్కలేవ  ననస్నేట  రోజున  మీ  కోటలోక
పప్రివశిముంచలేదు.  కాబటట   ఈ పనన  చేసిముంద
మీరు పెముంచుకున మేలుజతి కుకక్కలే తపప
వరు  కాదు.  అయనా  ఊహలు  అవసరముం
లేదు.  ఈ  ఊర  చరువులోల  ఏపుగా  పెరగే
'కుశ'గడిడ్డన,  చిలకన  మజిర్జగను

తెపపముంచారముంటే,  వాసతవముం  ఏముంటో  మీకు
తెలసటటల  చేసత ను"  అనాస్నేడ
బోధిసతుస్వడ. 

రాజుగార ఆదశానస్నే అనుసరససూత,
మహల్ లోన కుకక్కలనస్నేముంటనీ అకక్కడిక తెచిచ్చ,

వాటచేత  ఆ  గడిడ్డన  నమిలముంచి,  మజిర్జగ
తజ్రాగిముంచారు  భటలు.  దన  పప్రిభావముం  వలల
అవనీస్నే  వాముంతులు  చేసుకునాస్నేయ.  ఆ
వాముంతులోల  అవి  నమిలన తోలు మకక్కలు,

ఇముంకా  అరగకుముండా  ఉనస్నే  ఇతర  పధారాస్థి లు
అనీస్నే బయటపడాద్ద య!

తన తపుపను గురతముంచిన రాజుగారు సిగుద్గుతో
తలవముంచుకొన,  బోధిసతుస్వడిక  చేతులు
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జోడిససూత,  "తమరు నా కళల  తెరపముంచారు.

అజజ్ఞానముంతో  ఘోరమరన  పపముం  మసూట
కటట కున  వాడిన"  అముంటసూ  రాచరకానక
గురుత గా  తను  ధరముంచే  ఛతజ్రానస్నే
బోధిసతుస్వడిక సమరపముంచుకునాస్నేడ. 

"రాజులు నాయయానస్నే, ధరారనస్నే నలపల.

అముందుకుగాను  పక్షపత  రాహితయనస్నే,

సునశిత బుదదన,  కరుణను ఆశప్రియముంచాల"

అముంటసూ  బోధిసతుస్వడ ఐదు రకాలరన ధరర
ససూతజ్రాలను రాజుకు ఉపదశిముంచాడ.  

అటపెరన రాజు "పజ్రాణులనస్నేముంటనీ కాపడటముం
మనుషుల ధరరముం" అన, "కుకక్కలు మొదలరన
జీవులకు  తగినముంత  ఆహారానస్నే  మనుషులే
ఇవాస్వల" అనీ ఆదశిముంచాడ. 

జీవితముంతముం  రాజధనానస్నే  'దన-దయా-శీల'

కారయకలాపలకోసముం,  మముంచిన  పెముంచే  ఇతర
కారయకప్రిమాలకోసముం వచిచ్చముంచాడ.

బోధిసతుస్వడ  కూడా  చాలా  మసలతనముం
వచేచ్చవరకు  ఆ  శరీరముంలో  ఉముండి,  అటపెరన
తన  కరరలకు  తగిన  లోకాలకు
చేరుకునాస్నేడ.

ఐకమతయమొకక్క టవశయ కముం బపుడ్డ
దన బలమి నెముంతయెరన కూడ
గడిడ్డ వముంట బటట కటటద యేనుముంగు
విశస్వదభరామ వినురవమ
             భావమ  : ఓ వమా  ! అముందరసూ ఒకక్కటగా కలసిమలసి ఉముండటముం చాలా అవసరముం  . పుర పెటటన గడిడ్డ  
తడగా మార ఏనుగును సెరతముం కటటవసుత ముంద కద  !? అలాగే  , ఐకమతయముం వలల  ఎముంత పనెరనా 
నెరవరుతుముంద.

 పదయముం
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మానవత నలయముం
రచన : మదద్దరాల శనవాసులు, ఉపధాయయులు, ZPHS కముంకణాలపలల, పప్రికాశముం జిలాల .

మరనముంపడ గాజ్రామముంలోన ఉపధాయయ శిక్షణా
సముంసస్థిలో 25 సముంవతగరాల కప్రితముం చదువుకునస్నే
విదయరుస్థి లముంత ఆ రోజున  "గెట  టగెదర్ "
ఏరాపట  చేసుకునాస్నేరు.  ఆ  "ఆతీరయ
కలయక" లో అముందరసూ తమ అనుభవాలను
నెమరు వసుకునాస్నేరు. 

వాళళ  అకక్కడ  చదవిననాడ  పన  చేసిన

ఉపధాయయులముందరసూ  విచేచ్చసరు.

అముందరసూ  మాటల డాక,   పప్రినగపల్  చౌదర
గారు చపపరు, మనసుకు హతుత కునటల గా:

"మీరముంత జీవితముంలో చాలా ఎదగారు. మీలో
చాలా  మముంద  టీచరలయాయరు.  మముంచి  పరు
పప్రితిష షలు  సముంపదముంచారు.  అటల ముంట
మీనుముండి  నను  ఆశిముంచేద  ఒకట  ఉనస్నేద:
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అదగ,  అకక్కడ-  వదక  వనుకవరపున
బాయనర్ లో  మీరు  ఏరాపట  చేసిన   ససూకత
ఉనస్నేద,  "మహనస్నేత  విజయాల  కనాస్నే
మానవతస్వపు విలువలు మినస్నే!”  అన-  అద
నాకు చాలా నచిచ్చముంద.   మీరముంత మరనోస్నే
విజయాలను   సధిముంచముండి-  అయతే  మీ
జీవితలలో  ఎనస్నే  ఒడిదుడకులు  వచిచ్చనా
సరే,  మానవతస్వపు  విలువలను  మాతప్రిముం
మరువకముండి.  అముంతేకాదు-  మానవులుగా
సమాజముం  పటల  మీకు  ఉనస్నే  బాధయతను
నెరవరచ్చముండి.   మీకు  సమాజముం  చాలా
ఇచిచ్చముంద.  ఆ  ఋణానస్నే  మీరు
తీరుచ్చకునముందుకు  శకతవముంచన  లేకుముండా
పప్రియతిస్నేముంచముండి" అన.

ఆయన  మాటలు  విదయరుస్థి లముందరలోనసూ
ససూపరతన  ఇముంకా  పెముంచాయ.  ఎవరక  వాళళ
ఆయన  మాటలేస్నే  గురుత  చేసుకుముంటసూ
సస్వసస్థిలాలకు పప్రియాణమయాయరు. 

వాళళలో ఒకడ-  ఎనాస్నేరర  పరశురామ -  తను
ఆ  రాతిబ్రక  అకక్కడే  ఒక  మితుప్రి న  వదద్ద  బస
చేశాడ.  మరుసట  రోజు  తన  కారులో

తిరుగు  పప్రియాణమయాయడ.  కారు  రోడడ్డ
మీద పరుగులు తీసుత ముంటే,  మనసు పప్రినగపల్
గార  మాటలమీదక  మళళముంద  … 'నను
ఇపపటక చాలా డబున సముంపదముంచాను.  కానీ
మముంచిపనులు  ఎనస్నే  చేసను?   ఆయన
అనస్నేటల ,  నజముంగా  ఏదెరనా  ఒక  మముంచి  పన
చేయాల. ఏముం చేసత బాగుముంటముంద?' అన.   

అముంతలో కారు ఆగిముంద-  "డెర స్త్రీవర్ !  ఎముందుకు
కారు  ఆపవు?''  అముంటసూ  ఈ  లోకముంలోక
వచాచ్చడ పరశురామ . 
"టజ్రాఫక  సిగస్నేల్ సర్" డెర స్త్రీవర్  సమాధానముం.

చుటసూట  చసూశాడ  పరశురాముం.  అద
బముంజిసరక్కల్  సెముంటర్ .  టజ్రాఫక  చాలా ఉముంద.

"ఓహ!  విజయవాడ  వచేచ్చశామా!”

అనుకునాస్నేడ.

అముంతలో  ఒక  బిచచ్చగతెత  కారు  కటకీ  మీద
టకటకా కొటటముంద వప్రిళలతో. ఆమ చముంకలో చినస్నే
బిడడ్డ ఉనాస్నేడ. "ధరరముం  చేయముండి బాబసూ!"

దనముంగా అడిగిముంద. 

పరశురామ కు బిచచ్చముం వయటముం ఇషటముం లేదు.



కొతతపలల                                                      63                                                          ఏపప్రియల్ 2018

అడకుక్కన వాళళముంటే తనకు పడదు. 

కటకీ అదద్దముం కప్రిముందక జరచ్చ, "కాళసూళ చేతులసూ
బాగాన  ఉనాస్నేయగా?!  ఏదెరనా  పన
చేసుకోలేవ?!  వళళ..వళళ.."  అముంటసూ
కోపపడాడ్డ డ. 

గొణుకుక్కముంటసూ  వళళముంద  బిచచ్చగతెత .
పవుగముంట  గడిచిముంద.  ఇముంకా  గీప్రిన  సిగస్నేల్ 
పడలేదు. 

"ష్ !  అబాన, ఈ బముంజి సరక్కల్ లో ఎపుపడూ
ఇముంతే-  ఎముంతసపు ఆగాలగ  వసుత ముందో ఎవరకీ
తెలీదు"  విసుకుక్కనాస్నేడ  పరశురాముం.

అముంతలోన  మరో చినస్నే  పలలవాడ  వచాచ్చడ
కారు దగద్గురక. 

వాడిక  నముండా  పదళళ  కూడా  లేవు;

అడకుక్కముంటనాస్నేడ! 

"ఇముంత  చినస్నే  పలలవాడ  అడకోక్కవటముం
ఏమిట?!” అనపముంచిముంద. బయటక మటకు
"పోరా, పో!" అనస్నేద నోరు. 

ఆ వముంటన మరొకడ-  ఇతనక యాభర  ఏళళ
దట  ఉముంటయేమ,  అముంతే-   మసల
బిచచ్చగాడ.  ఈసర పరశురాముం కటకీ అదద్దముం
పెరక  వసశాడ.  అడిగి  అడిగి  వళళపోయ
ఉముంటడ   మసలవాడ.

గీప్రిన  సిగస్నేల్  పడిముంద.  వాహనాలు కదలాయ.

పరశురాముం  ఇలుల  చేరేలోగా ఇలా నాలుగెరదు
జముంక్షనలలో  కారు  అగిముంద:  ఆగిన  పప్రితిచోట
బిచచ్చగాళళ గల... 

పరశురామ  చిరాకు  తరసస్థి యక  చేరముంద.

"పప్రితివాడికీ  ఇదో  సులభ  సముంపదన
అయపోయముంద.  ఛ..ఛ...  మొనస్నే  పపరోల
కూడా  వశారుగా?!  హెర దరాబాదులో  95%

మముంద డమీర బిచచ్చగాళల నాస్నేరన?!  దముంగలు!

ఏదో  ఒక  పన  చేసుకొన  చావచుచ్చగా?!

ఏమిటో,  ఈ  దరదబ్రపు  బతుకులు?!”
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అనుకుముంటసూ ఇలుల  చేరాడ.

ఇముంటోల  తన  కోసముం  ఎదురు  చసూసుత నాస్నేడ
ఫప్రిలానగ  రపోరటర్  శేషు.  “గుడారరస్నేముంగ  సర్"

విష్ చేసడ పరశురామ న.

“ఇదగ  శేషసూ,  నాకో  పన  చేసి  పెటట ,

అరర్జముంటగా.  అసలు ఈ బిచచ్చగాళళ ఎవరు?

ఎముందుకు  అడకుక్కముంటరు?  ఏదెరనా  పన
ఎముందుకు  చేసుకోరు?”  వివరముంగా  కనుకోక్క.

అనస్నే  గణాముంకాలతోటీ,  అనస్నే
ఇముంటరసూస్వర్వ్యూలతోటీ  వలరనముంత తస్వరగా నాకొక
రపోరుట  కావాల!” పన అపపగిముంచాడ.

కొదద్ద రోజులోలన శేషు రపోరుట  పటట కొచాచ్చడ-

"భరతలు వదలేసిన అడవాళళ.  తలలదముండప్రి లు
చనపోయన  అనాధలు,  పలలలు  వదలేసిన
మసలవాళళ,  మసపోయన  ఆడవాళళ,..
ఇలా  రకరకాల  వాళళ
బిచచ్చమతుత కుముంటనాస్నేరు.   'మర  పన
చేసుకోవచుచ్చ  కద?’  అముంటే  "అముందరసూ
ఆమాట అన వాళళ కానీ, నజనక పన ఇచేచ్చ
వాళళ  లేరు..”  రపోరుట ను  చదవిన
పరశురామ   కళళ చమరగిలాల య.

"ఆదరముంచే  వారు,  పటటముంచుకున  వారు,

చపపవారు  లేక  ఇలాగ  అవుతునాస్నేరు.."

పప్రినగపల్  గార  మాటలు   గురుత కొచాచ్చయ
పరశురామ కు. 

వముంటన  బాలయమితుప్రి డ  విజయ్ న
రమరనాస్నేడ.   విజయవాడలోన   ఓ
చిరుదోయగి విజయ్.  పరశురాముం అతనక  తన
ఆలోచన  చపపడ-  “నీ  కుటముంబానక
జీవితముంతముం ఏ  లోట లేకుముండా  ఏరాపట
చేసత ను" అనాస్నేడ. విజయ్ సరేననాస్నేడ. 

ఆ వముంటన నగరానక దసూరముంగా ఓ మపెరప
ఎకరాల  సస్థిలానస్నే  కొనాస్నేడ  పరశురాముం.

అముందులో  ఒక  అనాధాశప్రిమముం  కటటడానక
కావలసిన   ఏరాపటల ,  అనుమతులు
సధిముంచాడ.  నమరకమరన ఒక డాకటర్ ,  వివిధ
రముంగాల  ఇముంజినీర్గ...  డెర స్త్రీవర్...ఇలా
అవసరమరన  సముంకేతిక  నపుణులను
ఉదోయగులుగా  తీసుకునాస్నేడ.  విజయ్ న
టక్రొసీటగా  ఉముంచి,  ఆశప్రిమ  నరారణముం  పూరత
చేయముంచాడ.  దనకయేయ ఖరుచ్చనముంత తన
సస్వయముంగా  భరముంచాడ.   పూరత  అయన



ఓగునోగు మచుచ్చ నొనరముంగ నజజ్ఞాన
భావమిచిచ్చ మచుచ్చ బరమ లుబుద
బముంద బురద మచుచ్చ బనీస్నేరు  మచుచ్చనా
విశాస్వదభ రామ వినురవమ
భావమ: ఓ వమా! మసూరుర్ఖుడ మసూరుర్ఖుడిన ఇషటపడతడ.  తెలవిలేనవాడ డబునలచిచ్చ 
మరీ పసినార వాణిష సవిసత డ.  పముంద బురదను ఇషటపడతుముంద తపపసత సువాసనగల  
పనీస్నేరును మచచ్చదు కద, అలాగనస్నేమాట!
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తరాస్వత తననుకునస్నే విధముంగా పనచేసముందుకు
అవసరమయేయ సమగిప్రిన, వాహనాలను సిదదముం
చేసుకొనాస్నేడ.

పదవారక పలు ఉపధి అవకాశాలను ఇచేచ్చ
చకక్కన  ఆశప్రిమముం  ఒకట  తయారరముంద.

విజయ్,  తదతరులు అపపటకే చాలా మముంద
బిచచ్చగాళలను  కలశారు.  ఆశప్రిమముం  గురముంచి

వాళలకు  అరస్థిమయేయ  భాషలో  వివరముంచారు.

ఆశప్రిమముం ఇచేచ్చ  ఉపధి అవకాశాల గురముంచి,

జీవన  భకతి  గురముంచి,   వాహన  సౌకరయముం
గురముంచి చపపరు.  "మీకషటమరతేన రావచుచ్చ"

అముంటసూ చిరునామా ఇచాచ్చరు.

తస్వరలోన  పప్రినగపల్  చౌదర  గార
చేతులమీదుగా,  విజయ్,  పరశురాముం
టక్రొసీటలుగా  "మానవత  నలయముం"

పజ్రారముంభమరముంద.  ఆపెరన ఎముందరకో అద ఉపధి
నలయముంగా మారముంద.  

"మహనస్నేత విజయాల కనాస్నే మానవతస్వపు
విలువలు మినస్నే" అనస్నే ససూకత ఆ ఆశప్రిమముంలోన
అనస్నే గదులలోనసూ కనబడతుముంద!

 పదయముం
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పదలస్నే వతిక పటట కోముండి!
గారలు, కషయాలు, మటటవాసన, దముంగలు, కకతజజ్ఞాతలు, పటట దల, సినమాలు, పఠశాల, మీనాక్షి, 

ఎనస్నేకలు, సెరనకులు, హెర దరాబాదు, యువరాజు, ఎలుక, డబునలు, తెలముంగాణ, ఉలలపయ, గొరప్రిలు, 

రుదజ్రాక్ష, పక్షులు:- ఈ పదలనీస్నే కప్రిముంద పటటకలో దగునాస్నేయ-నలువుగా, అడడ్డముంగా, వాలుగా, కప్రిముంద నుముండి
పెరక -ఎటపడితే అట! వాటన వతిక వాట చుటసూట గుముండాజ్రాలు గీయముండి!

   తె లముం గా ణ ఎ క లో ల శా ఠ ప గొ
రప్రి మ దజ్రా జు దముం రా తె గా జు రా వ యు
ల టట రు త గ మీ లు ప ద క ఉ నస్నే
జజ్ఞా వా దజ్రా టట లు బున డ ఎ ష రా ప దు
లు స క్ష క క నా ద యా లల కు సి బా

మా న లు ఎ నస్నే క లు   ప  కక జు సి రా

న  ఎ ద దజ్రా యా లల మీ ర ప గా తె ద

సి హెర న మ లు సెర బా హెర గా ఎ ఉ హెర

కక మీ నా క్షి క్షు న బున ప కు మ ప య

న ప ఎ డ ఎ కు క్షు డ జ టట గా ప
చ కక త జజ్ఞా త లు చ రా ద క లముం లల
స దజ్రా గొ రప్రి లు గ క ల ప హెర న ఉ



కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరీలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పలల్లోల చెపప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసస్టేజీ మరయ యసెన్సుమర్మాస్ ఛారీరల కలప)

గమనక:  అచరయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుస్టే లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటస్టేటసం చాలా 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచర! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేద!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



ఓ మనిష! మేలుక!

రచన: శ్రీ ప.రామకకృషష, ససస్కూల్ అసిససస్టెంట్ (ఇస్టెంగగ్లీష), జిలగ్లీ పరిషత్ ఉనన్నత పాఠశాల, పపజజస్టెం,  గస్టెంటసరు జిలగ్లీ .

ఓ మనిష! మేలుక! 

నినన్న నీవు తెలుసుక..!

ఏమి చేసుస నన్నవో  గమనిస్టెంచ!

అభివకృదద్ధి పేరుతో అస్టెంధకారస్టెం, విజజనస్టెం పేరుతో వినశనస్టెం..

ఆద మానవునికస్టెంటే ఉనన్నతుడనస్టెంటావు, సస్వారరస్టెంతో పనవేసుకుపోతునన్నవు
ఆద మానవుడు బాగ చేయక పోయిన, ఆధునిక మానవునిల నశనస్టెం చేయల!

పపకకృతిని నీ సస్వారరస్టెంతో పాడు చేసుస నన్నవు!

దారి తపప్పిన నీ విజజనస్టెం, నీ జతినే కాద, జీవ జతిని నశనస్టెం చేససస్టెంద.

పరుగలు తీయిససస్టెంద నీ విజజనస్టెం.. నేరుగా సకృషస పతనస్టెం వవపే
నీ మేధతో సకృషసస్టెంచావు కాలుషష్య భసతస్టెం-  అద చేససస్టెంద ఇపప్పిడు విలయతస్టెండవస్టెం!

పపళయస్టెం సకృషసస్టెంచటానికే నవుస్వా దానికి ఆజష్య స్టెం పోసుస నన్నవు!

నీవు ఏద పవకి విసిరిత, అదే ఫలితస్టెం వసుస స్టెంద పవనస్టెండ
నీవు ఆకాశస్టెంపవ పూలు వేసస, ఆ పూలే సువాసనతో నీ పవ పడతయి

ఆకాశస్టెం వవప కాలుషష్యస్టెం వేసుస నన్నవు- ఆ కాలుషష్య జస్వాలలు నినన్న కమమ్ముతునన్నయి
అభివకృదద్ధి పేరుతో ఫష్యకసరీలు- సదపాయాల పేరుతో వాహనలు- సుఖాల పేరుతో ఏసీలు

అనీన్న  కాలుషష్య భసతలే…

ఇకనవన మేలుక! నినన్న నీవు తెలుసుక!

నీ పయనమెటో గరిసస్టెంచ! సరవన దారిలో పయనిస్టెంచ!
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